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1095 DNÍ TRNAVSKEJ ŽUPY 
 

Tretí rok nášho mandátu bol rokom plným bezprecedentných udalostí, ktoré poznamenali nielen život 

v župe, ale aj jej politiky. Naše možnosti naplno slúžiť občanom Trnavského kraja ovplyvnila pandémia 

COVID-19, ale aj viacero iných, negatívnych faktorov.  

Pri spätnom pohľade, prvý rozpočtový rok tohto volebného obdobia, rok 2018, možno charakterizovať 

ako rok náročnej finančnej konsolidácie. Rozpočet sme preberali so zadlžením  takmer 44 % a s prakticky  

prázdnym rezervným fondom. Zároveň pred nami stála úloha zabezpečiť splatenie obrovských záväzkov 

z minulého obdobia. Medzi rokmi 2018 a 2020 sme boli  nútení našetriť až 14,4 mil. eur na tzv. balónovú 

(jednorazovú) splátku, ktorú zaplatíme v tomto roku. Napriek tomu sa nám zodpovedným hospodárením 

darilo župné financie postupne ozdravovať. Považujeme za úspech, že sme pred začiatkom pandémie 

dokázali zadlženosť kraja výrazne znížiť až úroveň 35 %.      

Ekonomicky relatívne priaznivé obdobie sme popri finančnej konsolidácii, využili zároveň na rozvojové 

aktivity. Pustili sme sa do odvážnych, a  veľmi potrebných investičných aktivít, ako je napríklad radikálna 

obmena zastaranej techniky na údržbu ciest.     

Pripravovali sme sa však aj na možný nepriaznivý vývoj. Postupne sme naplnili rezervný fond, ktorý je 

určený najmä na preklenutie zlých časov. Oproti 28 tis. eur, ktoré sme v ňom našli pri prebraní úradu, má 

v roku 2020 výšku 13,2 mil. eur.  Táto stratégia sa ukázala ako správna práve teraz,  v roku 2020, keď sa 

kumulatívne prejavilo viacero negatívne pôsobiacich faktorov, ktoré do veľkej miery zasiahli 

hospodárenie župy. Nástup cyklického spomalenia ekonomického rastu svetovej ekonomiky, dopad 

legislatívnych zmien schválených ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2020, a samozrejme 

pandémia COVID-19 a ňou vynútené opatrenia v jednotlivých štátoch, vrátane Slovenska.      

Rok 2018  bol rokom, kedy sme v župe vypli „autopilota“ a prevzali riadenie pevne do svojich rúk. 

Nasledujúci rok 2019 bol predovšetkým o príprave, nasmerovaní a postupnom „naberaní vzletovej 

rýchlosti“. „Nepriaznivé počasie“ roku 2020 nás, oproti našim pôvodným plánom, prinútilo korigovať 

trajektóriu letu. Ambícia rozumného hospodárenia, pri zachovaní rozvoja a dlhodobej udržateľnosti nám 

však zostáva. Budeme sa ňou riadiť aj v nasledujúcom období, a to bez ohľadu na „búrky“, ktoré nás ešte 

len čakajú.     

Prekladáme Vám odpočet dokumentujúci pokračovanie politík rozvoja kraja. 
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• V rokoch 2018 a 2019 sme zvýšili objem prostriedkov vyčlenených prostredníctvom grantov, dotácií 
a príspevkov na podporu projektov a aktivít samospráv a subjektov zo súkromného 
a mimovládneho sektora v oblasti rozvoja kraja.  

• V roku 2020 žiaľ pandémia COVID-19 zásadným spôsobom zasiahla do využitia dotácií a grantov. 
Výzva pre organizácie a obce, schvaľovaná poslancami bola zrušená a finančné prostriedky sa využili 
na opatrenia proti pandémií pre obce a organizácie.  

• V roku 2020 sme vytvorili Fond na rozvoj TTSK ako dotačný nástroj na podporu rozvojových, 
komplexnejších a ekonomicky náročnejších projektov (detailnejšie v časti „Otvorená župa s vlastnou 
identitou“).  

• V roku 2019 sme po prvýkrát realizovali participatívny rozpočet aj osobitný dotačný program na 
podporu projektov regionálneho rozvoja (miestne akčné skupiny a ďalšie oprávnené subjekty). 
V dôsledku obmedzení vyplývajúcich z pandémie COVID-19 zmenou prešiel aj Participatívny 
rozpočet TTSK, ktorého trvanie sme predĺžili na 1,5 roka, čo umožňuje realizovať projekty počas 
nasledovného kalendárneho roka. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Dotácie a granty TTSK 
Rok Na projekty 

organizácií a obcí  
Participatívny 

rozpočet 
Na podporu 

regionálneho rozvoja 
(„MAS-ky“) 

Fond na 
rozvoj TTSK 

spolu 

2017 300.000 € – –  300.000 € 
2018 570.000 € – –  570.000 € 
2019 750.000 € 250.000 € 500.000 €  1.500.000 € 
2020 600.000 € 250.000 € 500.000 €  400.000€ 1.750.000 € 
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• Konštruktívne spolupracujeme so zastupiteľstvom, pričom táto spolupráca sa zameriava na riešenie 
problémov obyvateľov našej župy a nie je zaťažená zbytočnými politickými spormi.  

• Zvyšujeme úroveň transparentnosti rozhodovacích procesov župy a štandardy práce volených 
predstaviteľov i úradníkov. Zastupiteľstvo schválilo Etický kódex volených predstaviteľov a 
zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja, uskutočňujeme výjazdové zasadnutia priamo 
v okresoch kraja, spustili sme novú webovú aplikáciu e-zastupiteľstvo, alebo sme spoluorganizovali 
medzinárodnú konferenciu „Slovensko proti všetkým mafiám“. V rebríčku Transparency 
International Slovensko zostavenom v roku 2020 sme sa posledné dva roky (teda oproti hodnoteniu 
z roku 2017) zlepšili o takmer 16 percentuálnych bodov a poskočili z predposledného 7. na 4. miesto. 

• Ako prvý kraj sme v roku 2020, kvôli COVID opatreniam, realizovali online zastupiteľstvo s plne 
funkčným hlasovacím systémom napojeným na elektronické služby. Vďaka masívnym investíciám 
do IS vieme aj v tejto komplikovanej dobe plnohodnotne poskytovať služby pre naše OvZP a 
obyvateľov kraja. Zvýšili sme cyber a GDPR bezpečnosť systémov. 

• Do ďalšieho obdobia pripravujeme nový e-portál služieb, elektronickú úradnú tabuľu. Novou 
technológiou e-formulárov zjednodušíme prístup klientov k službám a s nimi spojené back office 
procesy. 

• Na zlepšenie efektivity back office procesov úrad zaviedol systém zadávania a sledovania úloh a v 
rámci zvýšenia firemnej (úradnej) kultúry zavádzame intranet. 

• V októbri 2020 otvoril na základe dohody v priestoroch úradu TTSK svoju poradenskú kanceláriu 
Úrad pre verejné obstarávanie, kde si po radu môžu prísť všetci verejní obstarávatelia ale aj iní 
účastníci verejného obstarávania z nášho kraja a zároveň UVO bude vykonávať tematické školenia v 
oblasti obstarávania. Od tejto spolupráce s UVO očakávame zefektívnenie verejných obstarávaní v 
kraji. 

• V rámci COVID opatrení sme zrekonštruovali vstup do úradu, kde sme osadili termokamery a 
turnikety, na zabezpečenie regulovaného vstupu osôb do priestorov úradu. Pre zjednodušenie 
vybavovania stránok pripravujeme tzv. kancelárie prvého kontaktu, vo vstupných priestoroch úradu, 
kde budú môcť naši zamestnanci realizovať asistované elektronické podanie.  

• Pilotne sme zaviedli službu „Autobus na zavolanie,“ ktorou chceme dostať autobusy do obcí s nízkym 
počtom cestujúcich, a teda aj s nízkou dopravnou obslužnosťou. Túto službu v súčasnosti 
rozširujeme, čo nám uľahčila novela zákona presadená Združením samosprávnych krajov – SK 8, 
ktorá krajom umožní využívať aj nízkokapacitné vozidlá typu „8+1“. Navyše pripravujeme integráciu 
dopravného systému TTSK a BSK, ako aj verejnú súťaž na prímestskú autobusovú dopravu.  

• Župa má odvahu ísť do zásadných riešení problémov. Rozhodli sme sa pre radikálnu obmenu 
zastaranej techniky, ktorá skvalitní a zefektívni správu a údržbu ciest. Vyhlásili sme verejnú súťaž na 
dodávku 34 nákladných vozidiel, 34 sýpacích výmenných nadstavieb a množstva ďalšej súvisiacej 
techniky na údržbu ciest spolu za odhadovaných 15 mil. eur. Súťažou sa podarilo dosiahnuť úsporu 
v objeme 3 mil. €. Prvé kusy techniky boli dodané pre zimnou sezónou, zvyšok bude zavedený do 
prevádzky v úvodných mesiacoch roka 2021. 

• V roku 2020 sme pristúpili k obnove vozového parku kraja, ktorý má vekový priemer viac ako 16 
rokov. V otvorenej súťaži, kde sa mohli s ponukami zúčastniť desiatky modelov a značiek v rôznych 
kategóriách sme obstarali 30 ks vozidiel, ktoré budú slúžiť najmä našim OvZP. 
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• Za prvých 730 dní sa nám podarilo zachrániť a finančne stabilizovať Letisko Piešťany, ktoré sme začali 
postupne „rozlietavať.“ Zvýšili sme komfort cestujúcich zrekonštruovaním a prístavbou nových 
priestorov. V roku 2019 začali prvé charterové lety - celkom 31 - do tureckej Antalye a egyptskej 
Hurghady. Výrazne stúpol počet cestujúcich (zo 768 na 10 436), aj tržby. Po rokoch sa na letisko 
vrátil Festival letectva za účasti vyše 20.000 návštevníkov.   Toho roku bol festival zo známych 
dôvodov stopnutý, rovnako ako plánované pokračovanie a zvýšenie frekvencie charterových letov, 
aj nová pravidelná linka Piešťany - Tel Aviv. V novej situácii našlo letisko aspoň čiastočne využitie: 
pri repatriačných letoch Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia a tiež sa stalo miestom testov a prvého 
letu lietajúceho automobilu  . 

• Systém duálneho vzdelávania (SDV) je jednou z priorít. Na jeho podporu robíme množstvo aktivít. 
Pre žiakov v SDV sme pripravili duálne štipendiá, bezplatnú dopravu a ubytovanie na internátoch 
TTSK, podporujeme účasť firiem na náboroch žiakov priamo v základných školách. Masívne 
propagujeme SDV mnohými komunikačnými prostriedkami. Motivujeme ďalších zamestnávateľov 
na vstup do systému. Výsledky sa dostavujú. V roku 2019 sme spomedzi slovenských krajov 
zaznamenali najvýraznejší medziročný nárast počtu zapojených škôl (300%), ako aj počtu 
zamestnávateľov (223%). Počet žiakov študujúcich v SDV sa medziročne zvýšil o 169%. Tento trend 
pokračoval aj v roku 2020. Napriek mimoriadnej situácii v školstve vstúpilo do SDV 6 nových škôl a 
ďalšie sa na vstup pripravujú. Stúpla tiež ponuka voľných miest od zamestnávateľov pre žiakov 
prvých ročníkov v SDV. 

• Vyriešili sme traumatizujúcu kauzu zariadenia Čistý deň, pred ktorou si predošlé vedenie zatváralo 
oči. Navyše, v priestoroch tohto bývalého zariadenia sme otvorili úplne nové zariadenie sociálnych 
služieb, Centrum sociálnych služieb Galanta, ktoré bude poskytovať aj dve nové sociálne služby 
(„sociálny taxík“ a rehabilitačnú službu). 
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• Finančne sme stabilizovali zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. V roku 2018 sme im 
zvýšili platy (1,1 mil. eur) a tiež vyplatili koncoročné odmeny (1 mil. eur). Navyše, v rokoch 2019 a 
2020 sme v zmysle zákona platy aj v tejto oblasti valorizovali o 10 % a tiež sme zamestnancom 
zariadení sociálnych služieb vyplatili odmeny v celkovej sume 1 327 741 €.. 

• Zaviedli sme online systém objednávania pacientov k lekárovi v slovenskej i maďarskej jazykovej 
mutácii. V roku 2020 sa zvýšil počet zapojených ambulancií z 35 na 65 a systém je využívaný aj v 
rámci nemocnice v Trnave a ďalších. Systém je bezplatný pre pacientov aj lekárov a jeho používanie 
sa postupne v kraji rozširuje. 

• Oblasť umenia a kultúry bola (je) jednou z najviac postihnutých následkami realizácie preventívnych 
opatrení kvôli zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19, a preto sme pripravili podporný program Prvá 
pomoc kultúre v Trnavskom kraji. Program bol zameraný na zmiernenie dopadov pandémie 
koronavírusu na subjekty nezriaďovanej kultúry, knižné vydavateľstvá a slobodných umelcov 
pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia a divadla.  

• Zmenili sme prístup k majetku župy a v roku 2018 zastavili predaj nevyužívaného nehnuteľného 
majetku, často za zlomok hodnoty. S Nadáciou Cvernovka  spolupracujeme pri hľadaní nových 
verejných funkcií pre takýto majetok. Výsledkom spolupráce je napr. vznik kultúrno-kreatívneho 
centra ARTA v bývalých priestoroch strednej školy v Piešťanoch. Spolu sme tiež vydali v tejto oblasti 
prelomovú publikáciu „Nepredať! Zveľadiť!“ - manuál konverzie nevyužívaných budov na nové 
verejné funkcie.  Okrem toho sme v roku 2020 prenajali budovu bývalej SOŠ Elektrotechnickej v PN, 
ktorá bola roky nevyužívaná Univerzite sv. Cyrila a Metoda, ktorá v nej bude prevádzkovať inštitút 
fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.  

• Staráme sa o majetok župy, investujeme do jeho rekonštrukcie a modernizácie, predovšetkým do 
zníženia jeho energetickej náročnosti (pripravujeme GES projekty, realizujeme nízkouhlíkovú 
stratégiu). Vďaka efektívne nastaveným rozpočtom v predchádzajúcich rokoch, kedy sme 
odstraňovali hlavne havarijné stavy sme v roku 2020 mohli nastaviť rozpočet v oblasti investícií 
zameraný najmä na rozvojové aktivity. Po dlhých rokoch bude kraj investovať aj do projektov 
v oblasti zdravotníctva. Realizujú sa projekty zamerané na zníženie produkcie CO2 (rekonštrukcie 
kotolní) na vybraných OvZP. Pripravujeme podklady pre zásadné zmeny v evidencii majetku spojené 
s jeho rozsiahlou pasportizáciu a odstránením nedostatkov z minulosti.  

• Od roku 2018 intenzívne využívame platformu Združenie samosprávnych krajov – SK 8, ktoré sa 
postupne stáva relevantným partnerom vlády a parlamentu. SK 8 sa napríklad podarilo presadiť 
zmenu v zákone, ktorá krajom umožní využívať na dopravu vo verejnom záujme popri autobusoch 
aj menšie, efektívnejšie a ekologickejšie vozidlá typu „8+1“. V súčasnosti pokračujeme na úrovni SK8 
v aktivitách smerujúcich na posilnenie postavenia objednávateľov verejnej dopravy návrhmi  úpravy 
právnych noriem pre verejnú autobusovú dopravu, pre cestnú dopravu. 
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EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE ŽUPY 
 
 
Vývoj výkonnosti slovenskej ekonomiky za roky 2018 a 2019 možno charakterizovať ako pozitívny.  
V roku 2018 vykázala rast 3,8 % HDP a v roku 2019 rast 2,34% HDP, čo malo priaznivý vplyv aj na vývoj 
daňových príjmov rozpočtu TTSK. Za rok 2018 to bolo 91 mil. € a v roku 2019 je 101 mil. €.  
TTSK sa správal ako dobrý hospodár a z daňových príjmov v týchto rokov odložil financie na horšie časy. 
Vytvorili sme peňažné fondy, z čiastky 28 tis. € v roku 2017 na 28 mil. € v roku 2020. 

 

Vplyv pandémie je citeľný aj na rozpočet TTSK, pokles daňových príjmov v roku 2020 na úroveň 98 mil. 
€ bol kompenzovaný úspornými opatreniami vo výdavkoch Úradu, prehodnotením investičných akcií, 
s minimálnym dopadom na služby poskytované občanom a súvisiace poplatky a platby. 

Rozpočtové financovanie župy výrazne ovplyvňuje aj meniaca sa legislatíva. Národná rada SR schválila v 
rokoch 2018 a 2019 viacero legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných 
výdavkov rozpočtu TTSK už v roku 2019, ako aj v nasledujúcich rokoch. Uvedené opatrenia predstavujú 
veľmi negatívny zásah do hospodárenia samosprávnych krajov. Ide najmä o: 

- opakované zvýšenie miezd zamestnancov vo verejnej správe úpravou platových taríf  
v roku 2019 a 10% valorizáciou v roku 2020, 

- zvýšenie príplatkov za prácu počas sobôt a nedieľ, ako aj nadčasy a nočné príplatky –  
t.j. nárast výdavkov predovšetkým v oblasti sociálnych služieb, 

- zvýšenie príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,  
- povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy zamestnancom. 

Ďalšie legislatívne opatrenia majú dopad na príjmovú časť rozpočtu, nakoľko znižujú výšku podielových 
daní:  
- zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane,  
- vyplácanie rekreačných poukazov,  
- 13. a 14. platy oslobodené od dane z príjmu,  
- zvyšovanie odpočítateľnej položky atď. 
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Avizované zmeny legislatívy pre rok 2020 predstavujú: 

- zavedenie dvojnásobného daňového bonusu pre deti do 15 rokov, ktoré spôsobí výpadok podielu 
TTSK na dani  z príjmov fyzických vo výške 5 mil. € 

- zavedenie  bezplatného  cestovania  v prímestskej doprave   pre   vybrané   cieľové   skupiny,   ktoré   
spôsobí   pokles   tržieb   a následné   zvýšenie   strát v autobusovej doprave. 

Priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky, a s tým súvisiacich daňových príjmov v rokoch 2018-2019, TTSK 
využil na zodpovednú konsolidáciu župných financií a reštrukturalizáciu úverov. Znížením dlhu 
a úrokových sadzieb sme zároveň vytvorili priestor na podporu rozvojových projektov v budúcnosti. 
 
 
V uvedenom období sme znižovali úverovú zadlženosť TTSK o takmer 9 percentuálnych bodov (podiel 
celkovej sumy dlhu k celkovým skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka):  
 

rok v € v % 
2017 55.259.267 € 43,8% 
2018 52.239.717 € 38,9% 
2019 50.540.504 € 35,0% 
2020 71.796.765 € 45,3% 
2021 61.974.056 € 39,2 % 
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Znížili sme úrokové sadzby reštrukturalizáciou zdedených úverov:  
 

 
 
 
• V roku 2020 sme načerpali za výhodných podmienok návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva 

financií SR v celkovom objeme 15 mil. € na rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy 
a nasledovnými parametrami: 

- úrok 0 % 
- doba splatnosti 10 rokov 
- čerpanie v rokoch 2019 - 2021 
- splácanie od roku 2022 

• Výpadok príjmov počas pandémie bol čiastočne kompenzovaný návratnou finančnou výpomocou 
od MF SR v sume 5,5 mil. €, ktorá má tiež vplyv na percento zadlženosti. 

• Ustanovili sme Radu pre rozpočet TTSK – poradný orgán župana (obdoba Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť). Úlohou je poskytovať nezávislé hodnotenia a odporúčania k hospodáreniu župy, 
záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu župy.  

Členmi rady sú rešpektovaní nezávislí odborníci: 

1) Viktor Novysedlák (RRZ) 
2) Peter Goliáš (INEKO) 
3) Tomáš Meravý (MESA 10) 
4) Miroslav Kňažko (komunálny ekonóm) 
5) Tomáš Majthényi (CFO)  

• Vytvorili sme Zásady rozpočtového hospodárenia TTSK ako verejný dokument s cieľom priblížiť 
poslancom a obyvateľom kraja prácu s rozpočtom. Zároveň sme vytvorili nové peňažné fondy za 
účelom lepšieho manažmentu verejných financií: 

- peňažný fond na zníženie investičného dlhu, 
- peňažný fond na splátku istiny. 

• S cieľom zvyšovania transparentnosti rozpočtovania TTSK sme do návrhu rozpočtu zapracovali 
kompletný programový rozpočet vrátane merateľných ukazovateľov. 

• V roku 2020 sme zmenili štruktúru rozpočtu, aby bol lepšie čitateľný pre občanov. Vo forme 
programov sú výdavky priradené jednotlivým verejným politikám. 

 
 
 

  

VÚB

SLSP

z pôvodných  2,10% 

z pôvodných  1,99% 

na súčasných  1,29% 

na súčasných  1,40% 

úspora cca. 1,1 mil. eur 
(za obdobie splácania úverov) 
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OTVORENÁ ŽUPA S VLASTNOU IDENTITOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• V roku 2017 nové vedenie prebralo prakticky „neviditeľný“ župný úrad. Predchádzajúce vedenie 

župy bolo „odstrihnuté“ od bežného života úradu a odborných pracovníkov. Úrad mal až 4 úrovne 
riadenia – riaditeľov sekcií sme v novej organizačnej štruktúre zrušili. Mnohé rozhodnutia boli 
politické, nie odborné (nečinnosť v kauze Čistý deň, zlaté padáky na letisku...). 

• Za tri roky sme investovali mnoho času a energie do zvýšenia transparentnosti. V rebríčku 
Transparency International Slovensko zostavenom v r. 2020 sme za posledné dva roky zlepšili  
o takmer 16 percentuálnych bodov a poskočili z predposledného 7. na 4. miesto.  Uskutočňujeme 
výjazdové zasadnutia zastupiteľstva v okresoch kraja, aby sme boli bližšie k vám. Boli sme už  
v Dunajskej Strede (11/2018), v Piešťanoch (06/2019), v Senici (11/2019), v Rakoviciach (07/2020) 
a naposledy v Galante (09/2020). Ak prebytočnému majetku nenájdeme nové verejné využitie, 
ponúkneme ho na predaj v otvorenej obchodnej verejnej súťaži.   Nákupy zas realizujeme 
prostredníctvom transparentných verejných obstarávaní, pričom využívame nástroje prispievajúce 
k zvýšeniu počtu a kvality predložených ponúk. 

• Začali sme tradíciu Dňa otvorených dverí Úradu TTSK (historicky prvý krát v r. 2018; účasť viac ako 
1000 ľudí, úspešné pokračovanie v r.2019). V r. 2020 sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnil.  

• Zaviedli sme: 
- výjazdové rokovania zastupiteľstva, 
- novú webovú aplikáciu e–zastupiteľstvo, ktorá na jednom mieste ponúka informácie 

o rokovaniach Zastupiteľstva (materiály, videozáznamy, livestream). 

- transparentné hlasovanie poslancov, t.j. zverejňovanie dát o hlasovaní poslancov v aplikácii  
e-zastupiteľstvo, 
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• V novembri 2019 zastupiteľstvo TTSK schválilo nový Rokovací poriadok Zastupiteľstva TTSK a 
Rokovací poriadok komisií zastupiteľstva TTSK, ktoré zvyšujú mieru transparentnosti pri rokovaní a 
rozhodovacích procesoch volených orgánov TTSK. 

• Zastupiteľstvo TTSK v septembri 2019 schválilo Etický kódex volených predstaviteľov 
a zamestnancov (zverejnený na webe). 

• Riadiace pozície v organizáciách v pôsobnosti TTSK sú obsadzované výlučne transparentnými 
výberovými konaniami, pri ktorých sú členmi výberových komisií rešpektovaní odborníci v danej 
oblasti. V roku 2019 sme usporiadali výberové konania v 34 školách, 21 zariadeniach sociálnych 
služieb, 15 kultúrnych inštitúciách a v Správe a údržbe ciest. 

• Zaviedli sme transparentné označovanie vozidiel úradu a vybavili sme ich GPS modulmi, ktoré 
umožňujú monitoring a vyhodnocovanie ich pohybu, čo prispieva k hospodárnemu a účelnému 
využívaniu služobných vozidiel.  

• Pri napĺňaní konceptu otvorenej samosprávy spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami 
Utópia, Cvernovka, Wellgiving, Zastavme korupciu, Living Memory, Konrad–Adenauer–Stiftung, 
Nadácia Milana Šimečku, Nadácia Otvorenej spoločnosti a ďalšími.  

- s Nadáciou Cvernovka na konverzii neefektívne využívaných budov na nové verejné funkcie 
- s Nadáciou Zastavme korupciu vylepšujeme systém nahlasovania korupcie, 
- s Utópiou a Wellgiving–om realizujeme „Participatívny rozpočet“, 
- s Living Memory a ďalšími mimovládnymi organizáciami spolupracujeme v oblasti rozvoja 

demokracie, podpory občianskeho aktivizmu a prevencie extrémizmu a to formou podpory 
vzdelávacích aktivít realizovaných na stredných školách 

• Realizujeme stážový program pre študentov vysokých škôl. Stážový program bol spustený 
v novembri 2018 s cieľom otvoriť úrad pre mladých ľudí v kraji a zvýšiť ich praktickú pripravenosť. 
Do programu je zapojený Úrad TTSK spolu s inštitúciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Stážisti 
sa tak dostali na rôzne oddelenia úradu, ale aj do galérií, knižníc, múzeí či domovov sociálnych 
služieb. Celkovo sa do programu zapojilo už približne 50 študentov rôznych vysokých škôl.  

• Zaviedli sme Cenu slobody Antona Srholca: 

- cena je odkazom na život a dielo A. Srholca a udeľuje sa za mimoriadny prínos k ochrane 
ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu, alebo za prejav mimoriadnej 
občianskej statočnosti. Je to najvýznamnejšie ocenenie TTSK. 

- prvýkrát bola udelená symbolicky 17. 11. 2018: p. Jánovi Kuciakovi a p. Martine Kušnírovej,  
 p. Milanovi Kňažkovi, 
  p. Helene Wolekovej, 
   a politickému väzňovi p. Jaroslavovi Žilákovi.  

- druhý krát bola cena udelená v roku 2019 a to v súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie. 
Ocenení boli jej významní aktéri na úrovni bývalého spoločného štátu Československa, 
Slovenska, ale aj na úrovni nášho kraja:  p. Iveta Radičová,  
  p. Michal Kocáb,  
  p. Ján Budaj,  
  p. Bohumil Chmelík,  
 p. Ľubomír Navrátil. 

- V roku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID-19 udeľovanie cien A. Srholca neuskutočnilo.  
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• Na podnet rodín Kuciakovcov a Kušnírovcov sme zorganizovali konferenciu Slovensko proti všetkým 
mafiám, na ktorej vystúpili významní hostia z oblasti justície a žurnalistiky zo Slovenska a z Talianska. 

 

Efektívna spolupráca župy a miest a obcí 

• Pri všestrannom rozvoji kraja a plnení programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 
územia samosprávneho kraja úzko spolupracujeme s mestami a obcami. 

• Pravidelne organizujeme stretnutia so starostami a primátormi kraja. Počas celého roka prebiehali 
stretnutia v jednotlivých okresoch kraja. Predstavitelia župy a lokálni predstavitelia hľadali riešenie 
na spoločné problémy v kraji. Osobitnou platformou spolupráce župy a miest je neformálne 
zoskupenie M17, ktorého predstaviteľmi sú všetci primátori v kraji. V roku 2020 vzhľadom na 
obmedzenia sa v dôsledku pandémie Covid-19 hromadné fyzické stretnutia neuskutočňovali. 

• S Úradom pre verejné obstarávanie rokujeme o problematike eurofondov, implementácii IROP, 
vzdelávaní pre organizácie a obecné a mestské samosprávy, a tiež o vytvorení regionálnej kancelárie 
ÚVO v TTSK. 

 

Podpora rozvoja kraja prostredníctvom dotácií, grantov a príspevkov 

V roku 2020 celková suma výziev predstavuje sumu cca 1.750.000 €, ktorá zahŕňa: 

Dotácie schvaľované zastupiteľstvom TTSK pre občianske združenia a obce:  

450.000 € pre občianske združenia a 150.000 € pre obce – rozdelených do oblastí ako šport, kultúra, 
sociálne veci a zdravotníctvo.  

Zásadným spôsobom do využitia dotácií a grantov zasiahla pandémia COVID-19. Výzva pre organizácie 
a obce, schvaľovaná poslancami bola zrušená a finančné prostriedky sa využili na opatrenia proti 
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pandémií pre obce a organizácie. Finančné prostriedky z tohto nástroja vo výške 443.216 € boli použité 
na vykrytie nákladov v boji proti pandémie.  

Participatívny rozpočet:  

250.000 € – Do druhého ročníka Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy bolo prihlásených až 154 
občianskych a komunitných projektov, z ktorých 105 projektov splnilo charakter Participatívneho 
rozpočtu a bolo zapojených do rozhodovania. V tomto ročníku podporilo projekty až 20 630 hlasujúcich 
s 69 959 hlasmi, čo je v porovnaní s pilotným ročníkom nárast o tisíce hlasujúcich i samotných hlasov. 
Na základe výsledkov rozhodovania bude v tomto ročníku realizovaných 57 občianskych a komunitných 
projektov naprieč celým krajom. V roku 2020 dochádza aj k zmene harmonogramu Participatívneho 
rozpočtu TTSK, z ročného sa stáva 1,5 ročný cyklus. 

Dotácie na podporu regionálneho rozvoja (tzv. „MAS–ky“):  

500.000 € – Z dôvodu pandémie bola výzva  zrušená na septembrovom zastupiteľstve, zároveň bola 
vyhlásená výzva pre rok 2021, aby sa projekty mohli realizovať už od začiatku roka. 
• Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja – bol založený v r. 2009 

za účelom podpory obcí a miest pri škodách spôsobených živelnými udalosťami a katastrofami, 
napríklad prívalovými dažďami, povodňami či veternými smršťami. V roku 2020 sa preukázala 
opodstatnenosť CKF ako nástroja krízovej pomoci obciam zapojeným vo fonde.  

• TTSK v septembri 2019 vytvoril Fond na rozvoj Trnavského kraja, ako nástroj na podporu aktivít, akcií 
a práce organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál 
a súčasne majú nadregionálny, celoslovenský, cezhraničný alebo európsky význam. Rada CKF už 5. 
mája 2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu. Obce a mestá v CKF mohli 
podávať žiadosti do 19. mája 2020. Následne, 1. júna 2020, Rada CKF rozhodla, že podporí všetkých 
žiadateľov. Mestá a obce na území TTSK, ktoré sú súčasťou Centrálneho krízového fondu získali 
finančnú pomoc vo výške 88 500 eur. Finančné prostriedky boli určené na refundáciu nákladov, 
ktoré obciam a mestám vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Druhá výzva bola 
zameraná na protipovodňové projekty, ktoré sú zamerané predovšetkým na čistenie vsakovacích 
jám, vodozádržných nádrží či budovanie zatrávnených vsakovacích nádrží. V prípade dobrovoľných 
hasičov budú prostriedky použité na nákup materiálno-technického vybavenia ako napríklad 
ochranných oblekov, hadíc, či rôzneho druhu náradia. V rámci júlovej výzvy bolo celkovo 
podporených 22 projektov celkovou sumou viac ako 81.000 €. 
V roku 2020 boli podporené 2 významné projekty, a to vybudovanie infraštruktúry k jaskyni Driny 
a letisku Boleráz v sume cca. 120.000 €. 

 

Staráme sa o majetok župy 

• Zastavili sme predaj majetku a budovám v správe župy prioritne hľadáme nové verejné funkcie. 
• Pri konverzii neefektívne využívaných budov na nové verejné funkcie spolupracujeme s Nadáciou 

Cvernovka: 
- spolu sme vydali prelomové dielo „Nepredať! Zveľadiť“ (12/2020), unikátny manuál pre 

jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry 
a spoločenských inovácií. 
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-   
- pilotným projektom konverzie je ARTA Piešťany. TTSK, Nadácia Cvernovka a skupina miestnych 

kultúrnych aktivistov premieňa priestory bývalého SOU na kultúrne a kreatívne centrum. 
V druhej polovici roka 2019 bola veľká časť priestorov vyprataná a uprataná. Nájdené predmety 
následne poslúžili ako exponáty inauguračnej výstavy. Boli usporiadané aj komentované 
prehliadky budovy, filmové premietania, koncerty či susedské grilovačky 

• Opravili sme 12 rokov nepoužívanú strechu parkovacieho domu vo vlastníctve SMS TTSK (Správa 
majetku a služieb TTSK) – v spolupráci s mestom Trnava sme rozšírili kapacitu verejného parkovania 
oproti poliklinike o 80 parkovacích miest, ktoré už verejnosť využíva. 

• Za obdobie rokov 2018 - 2020 sme na rekonštrukciách a modernizácii preinvestovali z kapitálového 
rozpočtu 15 mil. eur: 

- školy a školské zariadenia: 11,6 mil. € 
- zariadenia sociálnych služieb: 3,7 mil. €  18,4 mil. € 
- kultúrne zariadenia: 2,9 mil. € 
 
Išlo o investície do zníženia energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení (zateplenie 
budov, výmena okien), rekonštrukcie telocviční, internátov a školských kuchýň, investície do 
zníženia energetickej náročnosti budov zariadení sociálnych služieb a vybudovanie výťahov a 
bezbariérových priestorov v týchto objektoch, ako aj o sanáciu a odvlhčenie objektov a 
rekonštrukciu fasád budov kultúrnych inštitúcií. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ZELENÁ ŽUPA 
 
 
• Zastupiteľstvo župy schválilo zákaz používania látok na báze glyfosátu na ničenie burín na verejných 

priestranstvách v majetku a správe TTSK a jeho OvZP a ich nahradenie ekologickejšími alternatívami. 
Rovnaký postup odporučilo aj mestám a obciam na svojom území. 

• Realizujeme projekt EnviroTour TTSK, ktorý je zameraný na environmentálne vzdelávanie na našich 
školách. Cez kampane a workshopy informuje o zmenách v kvalite životného prostredia a ponúka 
konkrétne riešenia v praxi. V roku 2019 bol Ministerstvom životného prostredia župe schválený 
nenávratný finančný príspevok vo výške 84.896 €. 

• Napĺňame projekt NAREG, ktorého hlavným cieľom je ekologicky zmysluplné a trvalo udržateľné 
riadenie tokov odpadov, zvyšovanie miery recyklácie a opätovného použitia odpadov v slovensko-
rakúskom pohraničnom regióne za účelom ochrany životného prostredia. V rámci cezhraničného 
projektu sa má optimalizovať nakladanie s odpadmi, predchádzanie vzniku a zhodnocovanie 
odpadov, aby sa splnili budúce ciele hospodárenia s odpadmi a hľadali sa ďalšie inovatívne riešenia. 

• V r. 2020 sme začali s implementáciou projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý získal 
finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ. Hlavným zámerom je podpora efektívneho 
riadenia kvality ovzdušia vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť 
kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.  

• Zorganizovali sme už 9. ročník súťaže Ekologický čin roka. Do ročníka 2020 sa zapojil rekordný počet 
28 projektov. 

• V rámci dotácií sme podporili uskutočnenie medzinárodného festivalu filmov o trvale udržateľnom 
rozvoji a ochrane životného prostredia Ekotopfilm – Envirofilm, pre stredoškolákov i dospelých. 

• S podporou Environmentálneho fondu sme zakúpili prvý elektromobil. V súčasnosti je elektromobil 
testovaný v bežnej prevádzke Úradu a, na základe zhodnotenia skúseností s jeho využívaním, kraj 
zváži možnosti zaradenia elektromobilov a hybridných automobilov do svojho vozového parku. 

• Kontinuálne znižujeme spotrebu energie a postupne vymieňame zastaranú a neefektívnu techniku, 
napr. nové počítače v Úrade TTSK majú o cca 65% nižšiu spotrebu ako pôvodné, smart riešenie LED 
osvetlenia na parkovisku, vyregulovanie vykurovacej sústavy úradu, GES analýzy (GES= garantovaná 
energetická služba), nízkouhlíková stratégia (NUS). 

• Úrad TTSK vypracoval GES analýzu so zhodnotením možností budúceho zateplenia budov niektorých 
OvZP a pripravuje GES projekty. Podľa výsledkov hodnotenia, by sme pri predpokladanom zateplení 
204 vykurovaných budov 79 OvZP z financií rozpočtu ušetrili 1,88 mil. eur. Popri ekonomických 
prínosoch, zníženie spotreby energie má pozitívny vplyv na životné prostredie. 

• Nízkouhlíková stratégia – prostriedky na jej spracovanie sme získali z eurofondov, prispeje 
k dlhodobému a udržateľnému energetickému rozvoju regiónu. Táto stratégia má tri piliere: 
1. Verejné a obytné budovy – zavedenie systému vyhodnotenia, monitorovania a plánovania 

úspor energií a zníženie emisií skleníkových plynov (Smart Buildings) 
2. Doprava a mobilita – vozový park, hospodárenie s pohonnými hmotami, elektromobilita, 

priepustnosť dopravy a údržba ciest 
3. Spotreba a nákup energií (zníženie nákladov = finančná úspora), obnoviteľné zdroje energie 

Nízkouhlíková stratégia TTSK bude predstavovať základ pre vypracovanie Energetickej politiky TTSK 
a Koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov TTSK 

https://populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia
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CESTOVNÝ RUCH, PROPAGÁCIA  
A PODPORA PODNIKANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Naštartovali sme prezentáciu kraja ako destinácie cestovného ruchu na sociálnych sieťach – 

Facebook a Instagram a na zmodernizovanom a sprehľadnenom webovovom portáli na podporu 
cestovného ruchu pod názvom Trnavský kraj zážitkov. 

• Vystúpili sme z Klastra regionálneho rozvoja, ktorý bol neefektívny, mal neprehľadnú štruktúru 
a podporoval pochybné a neefektívne projekty. Župa v jeho rámci nevedela realizovať svoje priority. 

• Úspešne sme obnovili dialóg s organizáciami zastrešujúcimi cestovný ruch v kraji (predovšetkým 
Oblastné organizácie cestovného ruchu - OOCR) a v januári 2019 sme spolu s OOCR Rezort Piešťany, 
OOCR Trnava Tourism, OOCR Žitný ostrov – Csallóköz založili Krajskú organizáciu cestovného ruchu, 
ako štandardný nástroj podpory cestovného ruchu v kraji. 

• Pripravili sme novú Koncepciu prezentácie na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu. Cieľom novej 
koncepcie je na kvalitatívne vysokej úrovni prezentovať kraj na domácom trhu a v okolitých 
krajinách, a zároveň, oproti minulosti, ušetriť župe náklady. 

• Propagovali sme kraj účasťou na veľtrhoch cestovného ruchu: Ferien Messe Viedeň, Regiontour 
Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, HOLIDAY FAIR Brusel, HOLIDAYWORLD Praha, UTAZÁS Budapešť, 
Regiontour Trenčín. V tomto roku 2020 sa k spomínaným veľtrhom pridala ešte Dovolená 2020 
Ostrava. Celkovo sme za roky 2018-2020 vynaložili 180 tis. € na prezentáciu trnavského kraja na 
domácich alebo zahraničných výstavách a veľtrhoch.  

• Vytvorili sme doplnkovú expozíciu (výstavný stánok) pre plnohodnotnú prezentáciu kraja, vlastnej 
identity a zvýraznenie cestovateľských destinácií TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu. 
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Župa podporila v roku 2018 budovanie 
cykloturistických trás. Celková výška poskytnutých 
dotácií na realizáciu projektovej dokumentácie 23 
projektov predstavuje sumu 233.958 €. 

• V roku 2019 prebehla obnova cykloturistického 
značenia exitujúcich cyklotrás a vyznačenie piatich 
nových cyklotrás. Spolu išlo o 270 km cyklotrás v 
celom kraji. 

• Výroba a tlač brožúr „Tradičné recepty Trnavského 
kraja“ v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera 
v Piešťanoch na podporu zachovania si tradičných 
jedál našich regiónov v jazykových mutáciách SK a EN; 
výroba a tlač stolového kalendára s regionálnymi 
receptami Trnavského kraja. 

 

• Pripravili sme prezentačné materiály: 

- Brožúra „TOP 15 kaviarní v Trnavskom kraji“ v spolupráci s kavickari.sk, aj v EN mutácii. 
- Tematické letáky v rámci propagácie kraja na veľtrhoch a podujatiach podľa tém – Kam s deťmi, 

Tipy na výlety za kultúrnymi pamiatkami, Tipy na výlety za relaxom a wellness, Tipy na zážitky a 
Tipy na výlety za vodou a prírodou v mutáciách SK, EN, HU, DE, FR. 

- Brožúra „Múzeá, galérie a hvezdáreň v Trnavskom kraji“ na propagáciu a zviditeľnenie 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v jazykových mutáciách SK, EN, HU, DE. 

- Katalóg výrobkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 
- Kniha Najkrajšie cyklookruhy + mapy 
- Brožúra pre Letisko Piešťany v mutáciách SK, EN, DE 

• V spolupráci so spoločnosťou The Slovak Spectator bol vydaný turistický bedeker o Trnavskom kraji 
v anglickom jazyku vreckového formátu obohatený rozkladacou mapou kraja, v ktorom sa nachádza 
množstvo informácií a fotografií o pamiatkach nachádzajúcich sa v kraji. 

• Prezentácie našich kultúrnych zariadení (divadlá, galérie, múzeá, vrátane expozitúr) na najväčšom 
celosvetovom portáli zameranom na cestovný ruch Tripadvisor. 

• Spolupracovali sme s televíziou TA3 pri výrobe 7 dielov (každý okres jeden diel) relácie Nepoznané 
Slovensko. 

• Podporili sme cestovný ruch vo všetkých častiach trnavského kraja prostredníctvom marketingovej 
kampane „Dovolenka v Trnavskom kraji“ – printové a online články, spoty v rádiu 

• V rámci propagácie cestovného ruchu sme zorganizovali niekoľko online aktivít, ako napr.: Spoznaj 
svojho vinára, Cyklovýlety po práci, Výlety cez víkend v rámci okresu.  

• Vysúťažili sme nové logo pre KOCR.  

• Účasť na podujatiach v roku 2019: Festival letectva v Piešťanoch, Detská tour Petra Sagana v Trnave, 
Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike v Trnave, Slávnosti jedla a piva v Trnave, Trnavský jarmok v Trnave, 
Konferencia Gastrolove v Trnave, cyklistické preteky Okolo Slovenska (etapy s cieľom v Hlohovci 
a Senici), Skalické dni v Skalici, Deň otvorených dverí Úradu TTSK, Konferencia OBSE vo Viedni. 
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V tomto roku bolo v dôsledku prepuknutia pandémie COVID -19 organizovanie hromadných 
podujatí pozastavené, avšak v rámci svetového dňa cestovného ruchu sa nám podarilo zorganizovať 
projekt „Putovanie za trnavským pivom.“  

• V oblasti strategického plánovania sme sa venovali niekoľkým projektom: 

- Analýza kempingov v TTSK (fotografie, copywriting, situačná analýza východiskový stav)  
- Zoznam remeselníkov TTSK 
- Zoznam certifikovaných regionálnych produktov pod regio značkou  
- Analýza aktuálneho stavu „hnedých“ tabúľ na území TTSK 
- Návrh miest na inštaláciu hnedých tabúľ 
- Analýza východiskového stavu turistickej a cyklistickej infraštruktúry TTSK pri záujmových 

bodoch 

 

Zahraničná spolupráca 

• Vykonali sme audit medzinárodných zmlúv a partnerstiev TTSK. 

• Spolu so zástupcami Mesta Trnava, Mesta Dunajská Streda a MFT STU so sídlom v Trnave sme 
absolvovali pracovnú cestu na Taiwan, predmetom ktorej bol rozvoj vzájomných vzťahov v oblasti 
kultúrnej a akademickej výmeny, ako aj v oblasti smart technológií. 

• Absolvovali sme pracovnú cestu do Autonómnej krajiny Vojvodina v Srbsku, predmetom ktorej bol 
rozvoj vzájomnej mobility študentov stredných a vysokých škôl, ako aj rozvoj vzájomnej kultúrnej 
výmeny. Výstupom tejto pracovnej cesty je akčný plán rozvoja spolupráce medzi oboma krajmi. 

• Pripravujeme otvorenie kancelárie TTSK v Bruseli, cieľom ktorej je predovšetkým posilnenie 
spolupráce medzi TTSK a inštitúciami Európskej únie a iných organizácií sídliacich v Bruseli. 

• Aktívne spolupracujeme s okolitými cezhraničnými regiónmi v Maďarsku, Rakúsku a Českej 
republike. TTSK je členom EZÚS s maďarskými partnermi a pripravuje EZÚS Veľká Morava s českými 
partnermi.  
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DOPRAVA V KRAJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesty a správa infraštruktúry 

• V rámci transformácie činnosti Správy a údržby ciest TTSK sme založili obchodnú spoločnosť 
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o., prostredníctvom ktorej zabezpečíme obnovu techniky určenej na 
správu a údržbu ciest II. a III. triedy. Vyhlásili sme verejnú súťaž na dodávku 34 nákladných vozidiel, 
34 sýpacích výmenných nadstavieb a množstva ďalšej súvisiacej techniky spolu za odhadovaných 15 
mil. Eur. 

• Na všetky strediská údržby sa postupne dostáva nová technika. 

• S mestom Hlohovec sme podpísali Memorandum o riešení dopravnej situácie v meste Hlohovec 
(II/513 a II/507) a v roku 2019 sme pripravili návrhy pre riešenie dopravy v meste Hlohovec, pre 
ktoré ďalej hľadáme vhodnú formu financovania.  

• TTSK prostredníctvom Správy a údržby ciest TTSK pripravuje komplexnú rekonštrukciu mosta cez 
rieku Váh v Hlohovci, v rátane ktorej bude most rozšírený o cyklochodníky a chodníky pre chodcov. 
Z dôvodu zlého technického stavu mosta bol na moste obmedzený prejazd vozidiel nad 12 t. 
Aktuálne bolo spustené transparentné verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktorý 
zrekonštruuje most cez rieku Váh v Hlohovci.  

• TTSK pokračuje v majetkovo-právnom vysporiadaní časti cesty v k.ú. Horné Orešany, miestna časť 
Majdánske. V zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo rozhodnuté, že dňom 
15.12.2020 bude cesta zaradená do cestnej siete v dĺžke 1,668 km ako III/1305. Správa a údržba 
ciest TTSK vykonala v tomto roku nevyhnutnú opravu, vysprávku obrusnej vrstvy komunikácie v 
súčinnosti s obcou Horné Orešany. Komunikáciu je nutné zrekonštruovať, aby spĺňala technické a 
bezpečnostné nároky na ňu kladené.  

• V spolupráci s mestom Dunajská Streda, a s finančným prispením TTSK vo výške 250.000 €, bude 
zrealizovaná okružná križovatka ciest Veľkoblahovská, Záhradnícka a Czibókova. 

• V spolupráci so Slovenskou správou ciest IVSC Bratislava aktívne pokračujeme v riešení dopravnej 
situácie na križovatke ciest I/51 a III/1279 (križovatka Zavarská) v Trnave. 

• Intenzívne komunikujeme s Ministerstvom dopravy a výstavby SR vo veci výstavby obchvatu mesta 
Senica, ako i vo veci riešenia nevyhovujúceho stavu cestnej siete v kompetencii MDV SR a SSC. 
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• K obnove a výstavbe cestnej infraštruktúry v kraji pristupujeme systémovo. V rámci investičného 
plánu na ďalšie roky odborne definujeme priority výstavby nových úsekov ciest a rekonštrukcií 
poškodených cestných úsekov a mostov na základe merateľných parametrov a indikátorov. 

• Neustále zvyšujeme bezpečnosť na cestách (deliaci ostrovček v Hlohovci, v Trnave, nové asfaltové 
povrchy na úsekoch ciest s častými dopravnými nehodami). 

• Sprísnili sme kontrolu kvality práce dodávateľov. 
• S cieľom eliminácie znehodnotenia ciest preťaženými nákladnými automobilmi sme zakúpili 2 sady 

prenosných cestných nápravových váh v hodnote vyše 56 tis. Eur. Intenzívne komunikujeme s 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou vo veci spoplatnenia 
ciest II. Triedy nenulovou sadzbou mýta s cieľom ochrany regionálnych ciest pred tranzitnou 
nákladnou dopravou. 

• TTSK spolu so Správou a údržbou ciest sa aktívne zúčastňuje na preberaní 6 mostov a viacerých 
preložiek ciest (vyvolané investície) vybudovaných v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Dunajská 
Lužná – Holice“, kde pri obhliadkach jednotlivých cestných a mostných objektov bolo vznesených 
viacero pripomienok k odchýlkam od platných noriem, technických predpisov a kvalite prevedených 
prác. Prebratie mostov a ciest do majetku a správy TTSK sme podmienili odstránením všetkých 
závad. 

• V spolupráci s ministerstvom dopravy a ministerstvom financií aktívne pokračujeme v rokovaniach 
o vytvorení tzv. fondu dopravnej infraštruktúry, ako systémového nástroja na dofinancovanie 
investičného dlhu v dopravnej infraštruktúre. 

V spolupráci s mestom Piešťany sme združili finančné prostriedky na realizáciu stavby, „Rekonštrukcia 
oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch“  s finančným prispením TTSK vo výške 200.000  

• S cieľom zvýšiť bezpečnosť pripravujeme projekt nahrádzania chorých a nebezpečných stromov 
a porastov pozdĺž ciest v našej správe novými. 

• V tomto roku bolo z rozpočtu Správy a údržby TTSK opravených 45 km ciest na 33 úsekoch a 6 
mostov v celkovej hodnote viac ako 4,3 mil. eur. Okrem toho bolo zrekonštruovaných ďalších 15 km  
ciest z prostriedkov Európskej únie v celkovej hodnote 10,5 mil. eur.  

• Objem finančných prostriedkov na rekonštrukcie ciest a mostov v nevyhovujúcom stave pre rok 
2021 predstavuje cca 10 mil. eur. Časť tejto sumy v hodnote asi 2,5 mil kryje výdavky na projekty, 
ktoré sme projektovali a súťažili v tomto roku 2020, ale realizačné práce prebehnú na jar budúceho 
v roku 2021. Ide o 10 mostných objektov a dve rekonštrukcie ciest v dĺžke takmer 7 km. Zvyšných 
7,5 mil. pôjde do prípravy a rekonštrukcie 12-tich mostov a 31 úsekov ciest v dĺžke 51 km. 
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Rekonštrukcie ciest v roku 2018 + 2019 
Okres Miesto a popis 
Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty II/507 Dunajská Streda 
Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál - Topoľníky 
Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál - Topoľníky II. etapa 
Galanta Rekonštrukcia cesty II/507 Mostová - prieťah obcou 
Galanta Rekonštrukcia cesty II/561 K. Brod - D. Saliby 
Galanta Rekonštrukcia cesty II/507 Galanta železničné priecestie 
Galanta Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany po I/62 
Galanta Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo extravilán 
Trnava Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany – hr. okr. NM 
Trnava Rekonštrukcia cesty III/1295 Suchá nad Parnou 
Piešťany Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce – Trebatice 
Hlohovec Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec za železničným priecestím 
Senica Rekonštrukcia cesty II/501 Cerová – Jablonica 
Skalica Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce – Mokrý Háj 

Dunajská Streda 
V spolupráci s mestom Dunajská Streda a s finančným prispením TTSK pripravujeme realizáciu 
(predpoklad začiatkom r.2021) okružnej križovatky ciest Veľkoblahovská, Záhradnícka a Czibókova 

  spolu:  5 017 475 € 

 
Rekonštrukcie ciest v roku 2020 (SUC TTSK) časť 1. 
Okres Miesto a popis 
Dunajská Streda  II/561 Veľký Meder - Okoč, km 0,000 - 1,170 
Dunajská Streda  II/561 Topoľníky - intravilán v km 27,870 - 30,280 
Dunajská Streda  III/1394 Mad - Pataš, km 6,840 - 12,411 
Dunajská Streda II/507 od križovatky I/63 po nadjazd v meste Dunajská Streda, km 0,000 - 0,977 
Dunajská Streda III/1393 Veľké Blahovo, km 0,000 - 1,290 
Dunajská Streda  II/561 Okoč - Topoľníky, km 0,000 - 0,570 
Galanta III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 
Galanta  II/561 intravilán Trstice, km 21,690 - 23,570 
Galanta  III/1334 Veľký Grob - hranica kraja, km 12,150 - 13,070 
Galanta  III/1043 Veľký Grob - hranica kraja, km 5,760 - 8,650 
Galanta III/1331 od vjazdu do SAD po križovatku I/62, km 0,000 - 0,500 
Senica  III/1151 Prietrž - Osuské, km 0,000 - 4,962 
Senica  III/1159 Častkov - cesta I/51, km 1,76 - 2,49 
Skalica III/1155 Gbely - Smolinské 
Skalica  III/1131 Skalica - ul. Mýtna, horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 
Trnava III/1287 okružná križovatka, ul. Zelenečská 

spolu:  3 076 501,67 € 
 

Rekonštrukcie ciest, v roku 2020 (SUC TTSK) časť 2. 
Okres Miesto a popis 
Galanta Rekonštrukcia cesty II/507 za obcou Vinohrady nad Váhom od Horárne po hr. okresu GA/HC, km 56,600 

– 57,320 
Galanta Rekonštrukcia cesty III/1343 v meste Galanta od kruh. II/507 po koniec areálu futbalového 

štadiónu,  km 0,040 – 0,480 
Piešťany Rekonštrukcia cesty II/499 v obci Prašník pri ihrisku, km 57,000 – 57,355 
Piešťany Rekonštrukcia cesty III/1264 U Lajdov – Pustá Ves, km 0,000 – 0,589 
Piešťany Rekonštrukcia cesty II/499 Prašník za kameňolomom – hranica Myjava, km 51,000 – 51,500 
Trnava Rekonštrukcia cesty II/560 Dolné Dubové – Špačince, km 6,098 – 7,098 
Skalica Rekonštrukcia cesty III/1129 Brodské – spojovacia 1., km 0,500 – 1,000 
Skalica Rekonštrukcia cesty III/1146 Skalica – Mokrý Háj, km 19,950 – 21,000 
Senica Rekonštrukcia cesty II/500 Kúty – Čáry 2., km 4,800 – 5,100 
Hlohovec Rekonštrukcia cesty III/1326 Merašice – hranica kraja, km 0,000 – 1,000 
Hlohovec Rekonštrukcia cesty III/1325 od križovatky s II/514 smer Dolné Otrokovce, km 0,000 – 0,900 
Senica Rekonštrukcia cesty III/1291 od hranice okresu Trnava po križovatku s II/501, km 9,515 – 11,125 
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Trnava Rekonštrukcia cesty III/1291 v úseku za obcou Buková po hranicu okresu Senica, km 8,015 – 9,515 
Galanta Rekonštrukcia cesty III/1349 – križ. s III/1344 po hranicu okresu Šaľa, km 1,595 – 2,605 
Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1381 Kyselica - od križov. s cestou II/506 po obec Rohovce, km 1,185 – 2,285 
Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1452 od hranice kraja smerom na Okoč, km 3,075- 4,575 

spolu:  798 074,20 € 
 

Rekonštrukcie mostov v roku 2020 (SUC TTSK) 
Okres Miestopis  
Trnava III/1286 Most cez kanál Roňava pred obcou Voderady, M7345 
Galanta III/1337 - M7140 Most cez vedľajšie rameno Dudváhu v obci Hoste 
Trnava M4267 Most cez potok Parná v obci Suchá nad Parnou 
Piešťany Rekonštrukcia mosta na ceste II/504 cez inundučné územie Borovce, km 48,496 (M7066) 

Spolu: 184 754,14 € 
 

Rekonštrukcie mostov príprava 2020, realizácia v roku 2021 (SUC TTSK) 
Okres Miestopis  
Hlohovec  Rekonštrukcia priepustu na ceste III/1315 pri obci Tekolďany 
Senica Rekonštrukcia mosta e.č. 500-019 na ceste II/500 pri obci Sobotište 
Piešťany Rekonštrukcia mosta nad ŽSR, ev. č. 499-038 (M4553), Piešťany 
Trnava II/504, M4701, Most cez bezmenný potok v Trnave v km 25,082 
Piešťany II/504 Most - inundačné územie za obcou Dubovany, M6466 
Dunajská Streda II/510-002, M2276 most cez Malý Dunaj v k.ú. obce Nový Život v km 18,201 
Galanta III/1043 - 005 Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob, M607 
Piešťany II/499 - most nad dialnicou D1 v Piešťanoch, M4686 

PHZ: 1 320 000 € 

 

Rekonštrukcie ciest príprava 2020, realizácia v roku 2021 (SUC TTSK) 
Okres Miestopis  
Trnava III/1275 v úseku Naháč - H. Dubové, km 0,000 - 5,960 
Trnava III/1279 Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. 

PHZ: 1 255 000 € 

 

Rekonštrukcie ciest v príprave na rok 2021 (SUC TTSK) 
Okres Miestopis  
Dunajská Streda III/1418 križ. s II/506 - Jurová 
Dunajská Streda III/1411 v obci Zlaté Klasy 
Dunajská Streda II/506 Gabčíkovo - Ňárad 
Dunajská Streda III/1418 Dunajská Streda Kračanská cesta 
Dunajská Streda II/506 Gabčíkovo intravilán 
Galanta III/1043 (od križ III/1052 po križ. III/1334)  
Galanta III/1341 žel.priescestie - futbalové ihrisko 
Galanta III/1341 futbalové ihrisko - koniec obce Gáň 
Galanta III/1356 (štrkovisko Šorjákoš - Čierna Voda, - intravilan Mostová 
Galanta III/1349 - križ.s II/561 po križ. S III/1344 (smer Topoľnica) 
Dunajská Streda III/1394 Pataš - Boheľov  
Hlohovec II/514 - Hlohovec, od.križ.s II/507 po križ.s III/1676 
Hlohovec II/507 - Hlohovec žel. Priecestie - Hlohovec  
Piešťany II/499 - Vjazd do mesta Vrbové od obce Prasnik 
Piešťany II/507 - začiatok obce Sokolovce - Hranica okresu HC  
Piešťany III/1256 - od II/502 do obce Kočín 
Senica II/500, Kúty - Čáry 1. 
Senica II/500, Prieťah obcou Čáry 1. 
Senica II/500, Prieťah obcou Čáry 2. 
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Senica II/500 Sobotište prieťah 
Senica II/500 Kúty - prieťah 
Senica II/590 SE, L.N.Ves - B.Mikuláš 
Senica III/1149 prieťah Prietrž 
Skalica III/1134, prieťah Gbely 
Skalica II/590  Šaštín Stráže - Petrová Ves okres Skalica 
Skalica III/1126 Lopašov - Oreské 
Trnava III/1298 Košolná - Dolné Orešany 
Trnava III/1276 Dechtice - D.Voda 
Trnava III/1337 Brestovany - D.Lovčice  
Trnava III/1301 obec J. Bohunice - II. Etapa 
Trnava III/1337 Bučany pri Mlyne 

PHZ: 6 400 000 € 

 

Rekonštrukcie mostov v príprave na rok 2021 (SUC TTSK) 
Okres Miestopis  
Dunajská Streda III/1411-001, M5784, 5034-001 most cez kanál Malinovo-Blahová v obci Zlaté Klasy v km 3,080  
Dunajská Streda III/1413-001, M7110, 50318-001 most cez kanál Malinovo-Blahová pred obcou Zlaté Klasy v km 3,150 
Dunajská Streda II/506-009, M2853 most na začiatku obci Ňárad cez Chotárny kanál v km 26,902 
Hlohovec II/507 Most cez Jarok v obci Jalšové, M1395 
Hlohovec II/507 Most cez potok v obci Jalšové, M3091 
Hlohovec III/1325 , Most cez Bezmenný potok - Dolné Otrokovce, M6834 
Piešťany M5439 502_032 Most cez potok Chtelnička v obci Chtelnica 
Piešťany M7769 504_020 Most cez bezmenný potok, Veselé 
Skalica III/1122 , 0519-003 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany, M419 
Skalica III/1122, 0519 - 006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce, M5130 
Skalica M406 0519-003 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany 
Trnava M5931 Most cez potok v Horných Orešanoch 

PHZ: 1 100 000 € 
 

Rekonštrukcie ciest v roku 2019- 2020 z IROP 
Okres Miesto a popis 
Piešťany Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch – I. etapa 
Galanta Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom  
Senica Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava 
Dunajská Streda Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice 
Piešťany Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran 
  Spolu:  12 164 189 € 

 
Ukončené projekty v roku 2019-2020 

Cesty Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice 
Cesty Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch – I. etapa 
Cesty Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom 
Cesty Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava 

Život.prostredie 
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickom parku 
Mikulčice–Kopčany 

Život.prostredie Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne 
 Spolu: 7 615 239 € 
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Verejná autobusová doprava 

• Profesionálne vykonávanou kontrolnou činnosťou sme zabránili nadmernej úhrade za výkony vo 
verejnej doprave v objeme niekoľko sto tisíc eur. 

• Spracováva sa strategický dokument „Plán udržateľnej mobility TTSK“, ktorého súčasťou je Plán 
dopravnej obslužnosti, dôležitý aj pre prípravu integrovaného systému dopravy. Plán dopravnej 
obslužnosti bude predložený na zastupiteľstvo TTSK v januári 2021. 

• V septembri a v októbri roku 2019 bol úspešne spustený pilotný projekt „Autobus na zavolanie“ 
v obciach Prietrž a Rovensko v okrese Senica, ktorý sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom 
u cestujúcej verejnosti. Následne boli v roku 2020 spustené „autobusy na zavolanie“ v obciach 
Koválovec, Tekoldňany,  Šaštín – Stráže – Čáry. 

• Túto službu plánujeme rozšíriť aj vďaka novele zákona presadenej Združením samosprávnych krajov 
SK8, ktorá krajom umožní využívať aj nízkokapacitné vozidlá typu „8+1“. Pripravujeme návrh na ich 
zavedenie, čím efektívne rozšírime ponuku dopravy najmä v miestach a časoch, ktoré sú dnes slabo 
obslúžené. 

• Pripravujeme kroky pre zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy (elektronické cestovné poriadky 
a vyhľadávanie spojení v aplikáciách tretích strán (Google, Ubian a pod.), aktuálne polohy vozidiel, 
informácie o meškaní, či voľných miestach vo vozidlách). V súčasnosti prebieha zapracovanie 
cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy do vyhľadávača dopravného spojenia 
Google 

• Pripravujeme mobilnú aplikáciu na vyhľadanie dopravného spojenia a kúpu cestovného lístka – 
v prvej fáze plánujeme zaviesť kúpu cestovného lístka na novovzniknutú zrýchlenú linku 201 435 
Dunajská Streda – Bratislava R7 

• Postupne napĺňame cieľ zavedenia predplatných cestovných lístkov v prímestskej autobusovej 
doprave a nových atraktívnych zliav pre rodiny, cez víkend, pri návšteve kultúrnych a spoločenských 
akcií. 

• Novinkou je mapový podklad linkového vedenia prímestskej autobusovej dopravy na území 
Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK. 

• V roku 2018 aj 2019 sme sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. TTSK ponúkol možnosť 
cestujúcim, ktorí cestujú za obyčajné cestovné cestovať prímestskou autobusovou dopravou za 
zľavnené cestovné. V tomto roku sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa mobility, pričom sme 
sa snažili motivovať ľudí využiť služby verejnej dopravy na základe bezplatného vstupu do kultúrnych 
inštitúcií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti s cestovným lístkom vydaným počas ETM. 

• Skúšobne sme v roku 2019 podporili autobusovú dopravu na hudobný festival, s cieľom motivovať 
mladých ľudí k využívaniu verejnej dopravy. 

• V roku 2019 zrušil Bratislavský samosprávny kraj autobusové linky, ktoré obsluhovali územie 
Trnavského samosprávneho kraja. Od 1.9.2019 do 14.12.2019 sme finančne zabezpečili 
prevádzkovanie predmetných liniek a zmenou cestovných poriadkov platných od 15.12.2019 už 
dopravnú obslužnosť na úseku Šamorín, Blatná na Ostrove a Gabčíkovo zabezpečí náš dopravca, 
u ktorého si TTSK objednáva služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. 



Strana | 24 

• Zabezpečili sme optimálnu nadväznosť spojov prímestskej autobusovej dopravy  
na regionálne vlaky vo vybraných obciach a mestách Kúty, Brodské, Skalica na Slovensku, Jablonica 
a Senica. V roku 2020 pripravujeme optimálnu nadväznosť spojov prímestskej autobusovej dopravy 
na regionálne vlaky na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.  

• Spolupracujeme so ŽSR pri riešení Štúdie uskutočniteľnosti na zvýšenie priepustnosti železničnej 
trate Bratislava–Dunajská Streda–Komárno, predmetom ktorej je vytvorenie efektívnejšieho 
riešenia odstránením problematických miest komplexnou modernizáciou trate medzi 14 obcami a 
mestami v kraji. 

• Úspešne sme od júla 2020 zaviedli produkt „rodinný cestovný lístok“, ktorý platí u všetkých 
dopravcov TTSK a to v soboty, nedele , sviatky a dni pracovného pokoja.  Päť osôb -dvaja dospelí + 
tri deti do 18 rokov môžu cestovať za 1 EURO po Trnavskom kraji. 

• So zámerom informovať cestujúcu verejnosť, a tým zvýšiť ich povedomie, o skutočnej výške 
nákladov, ktoré musí TTSK vynaložiť, aby prímestská autobusová doprava v TTSK mohla každý deň 
(pracovné dni, soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja) uspokojiť prepravné potreby 
cestujúcich sme zaviedli zobrazovanie plnej ceny za dopravu na cestovnom lístku. 

 

Integrovaná doprava 

• S Bratislavským samosprávnym krajom sme podpísali Memorandum o spolupráci na zavádzaní 
spoločného systému integrovanej dopravy medzi BSK a TTSK a v súčasnosti pracujeme na analýze 
a príprave krokov smerujúcich k integrácií našich dopravných systémov. Zriadili sme pracovnú 
skupinu zloženú zo zástupcov oboch krajov a spoločnosti BID. Obyvatelia TTSK a BSK budú môcť na 
jeden cestovný lístok cestovať od „Skalice až do Bratislavy“. 

• Plánujeme zavedenie Integrovaného dopravného systému v TTSK. Cieľom integrácie je dostať ľudí 
z áut do verejnej dopravy, aby verejná doprava bola konkurenciou autám. 

• Prebieha intenzívna komunikácia s hlavným mestom Bratislava ohľadom budúcej spoločnej 
spolupráce pri príprave spoločných produktov v oblasti verejnej osobnej dopravy.  

• Bolo vytvorené zónové členenie územia TTSK  z dôvodu zvýšenia atraktivity plánovaného novo 
zavádzaného produktu pre cestujúcu verejnosť – cestujúci  bude mať  možnosť zakúpiť si  Predplatný 
cestovný lístok (PCL) na konkrétne tarifné zóny a v rámci tohto PCL bude môcť cestujúci cestovať 
neobmedzene  v rámci zónovej a  časovej platnosti cestovného lístka. PCL plánujeme zaviesť ako 7-
dňové, 30- dňové, 90- dňové a 365- dňové. 

 

Cyklistická doprava 

V oblasti budovania cyklotrás – kľúčovou sú cyklomagistrály: 

• Vážska cyklomagistrála, kde spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom riešime 
majetkovo–právne vzťahy a cez operačný program IROP bola podaná Žiadosť o NFP na 1. úsek od 
hranice TSK/TTSK po Piešťany  a do konca roka 2020 plánujeme podať úsek Sereď – Šúrovce.   

• Moravská cyklotrasa – ktorá má takmer 50 km. Pripravili sme štúdiu uskutočniteľnosti, v roku 2021 
plánujeme vytipovať úseky pre vypracovanie projektovej dokumentácie V rámci operačných 
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programov cezhraničnej spolupráce INTERREG boli podané dva projekty v hodnote viac ako 2 mil. 
eur.  

• Malodunajská cyklomagistrála – cca 70 km úseku v povodí Malého Dunaja. Je spracovaná štúdia 
uskutočniteľnosti, v roku 2021 bude spracovaný harmonogram projektových prác.  

• Pripravujeme PD a majetkovo-právne vysporiadanie v smere Trnava – Váh, Trnava – Smolenice, 
Trnava – Zeleneč. 
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LETISKO PIEŠŤANY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záchrana a ozdravný plán letiska 

• Letisko chráni majetok župy – súdnou cestou sa bránime vyplateniu nehoráznych odmien bývalých 
členov orgánov Letiska (spolu 647 tis. eur). 

• Letisko Piešťany nahradilo netransparentné a rizikové pôžičky od súkromných fyzických 
a právnických osôb (v sume 500 tis. eur) štandardným úverom od bankovej inštitúcie. 

• TTSK poskytlo dotáciu na rozvoj leteckej dopravy v súvislosti s rozvojom zamestnanosti  
a podnikania v regióne (v r. 2018, 2019 a 2020 po 200 tis. eur, na rok 2021 je v rozpočte 
plánovaných rovnako 200 tis. eur). 

• Letisko zaplatilo mestu Piešťany daňovú pohľadávku vo výške 688 tis. eur. V zmysle schváleného 
uznesenia MsZ Piešťany mesto po súhlase Protimonopolného úradu SR vloží sumu v rovnakej výške 
do základného imania spoločnosti. Transakcia je súčasťou ozdravného plánu letiska. 

• Letisko napĺňa schválený podnikateľský plán na tento rok, ako aj schválený päťročný podnikateľský 
plán na roky 2019–2024. 

 

„Rozlietanie“ letiska a príchod COVID- 19 

• Na letisko Piešťany vraciame život, rokujeme s investormi tak v oblasti nákladnej aj osobnej prepravy 
(= rozlietame Letisko). 

• Celkovo bolo v roku 2019 uskutočnených 31 charterových letov. Prepravených k začiatku decembra 
10436 cestujúcich, v roku 2018 za rovnaké obdobie 768 cestujúcich, čo predstavuje výrazný nárast. 
Tržby boli k 12/2019 531.000 € oproti rovnakému obdobiu 2018, kedy boli tržby 240.000 €. V roku 
2020 bol tento nárast pozastavený z dôvodu vypuknutia pandémie COVID- 19. 

• Charterové lety: 26.5.2019 odletel z Letiska Piešťany historicky prvý charterový let. Smeroval do 
tureckej Antalye; 31.5.2019 odletel historicky prvý charterový let do egyptskej Hurghady. Medzi 
májom a októbrom sa do uvedených dvoch destinácií lietalo v týždňových intervaloch. Plánované 
pokračovanie a zvýšenie frekvencie charterových letov bolo v roku 2020 znemožnené  prepuknutím 
celosvetovej pandémie COVID-19.  
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• Festival letectva:  

4.–5. mája 2019 sa po rokoch vrátil Festival letectva na letisko Piešťany, niesol sa v znamení 100. 
výročia úmrtia M. R. Štefánika a za jediný deň naň prišlo vyše 20.000 návštevníkov.  
8.–10. mája 2020 sa mal uskutočniť ďalší ročník Festivalu, tentokrát v znamení osláv 75. výročia 
konca 2. svetovej vojny. Z dôvodu prepuknutia pandémie bol Festival letectva zrušený, avšak už 
v týchto dňoch spolupracujeme na príprave budúceho ročníka . Program festivalu bude rozšírený 
z dvoch na tri dni (7.-9. máj), pričom novinkou bude nočná air show 

• S rozlietaním letiska súvisí nadväzujúca modernizácia a budovanie letiskovej infraštruktúry.  

- Začiatkom roka 2019 prebehla rekonštrukcia odletového terminálu a výstavba príletového 
terminálu. Cestujúcim sa tak zvýšil komfort: pribudol napríklad detský kútik, automaty s 
občerstvením, terasa, či pás na batožinu. 

- V rámci posilňovania dopravnej mobility pracujeme na projekte integrovaného parkoviska 
letiska v odhadovanej sume až 1,2 mil. eur s benefitmi: 

- zvýšenie obslužnej kapacity parkoviska pre letisko, 
- funkcia záchytného parkoviska pre Piešťany, 
- multifunkčné možnosti využitia napríklad počas Festivalu letectva, 
- vytvorenie podmienok pre kombinovanie osobnej automobilovej, verejnej mestskej 

a prímestskej autobusovej dopravy a cyklo dopravy. 

• Prebiehajú rokovania s investormi, ktorí majú záujem o výstavbu administratívno–prevádzkových 
budov súvisiacich s leteckou dopravou. Z dôvodu uzemnenia lietadiel si našli miesto na parkovanie 
na letisku v PN 3 lietadlá Boeing 737-800 leteckej spoločnosti GO2Sky. 

• Aj napriek nepriaznivej situáciu prebiehajú rokovania o zavedení pravidelných letov do Piešťan, 
ktoré by mali zjednodušiť zahraničným turistom návštevu nášho regiónu. Začiatkom roka 2020 sa 
nám podarilo dohodnúť pravidelnú linku na trase Piešťany- Tel Aviv, ktorá mala byť spustená v máji. 
Po vypuknutí globálnej pandémie sa spustenie linky odkladá.   

• Letisko Piestany sa stalo miestom testov a prveho letu lietajuceho automobilu z dielne Klein Vision, 
ktory sa uskutocnil 22.10. 2020  

• Letisko bolo využité aj pri repatriačných letoch Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia 
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OBLASŤ VZDELÁVANIA JE PRIORITOU  
 
 
• Dosiahli sme „reštart“ systému odborného vzdelávania, najmä formou duálneho vzdelávania.  

• V školskom roku 2017/2018, keď sme župu preberali, bolo do systému duálneho vzdelávania 
zapojených 5 škôl a 89 žiakov. V školskom roku 2018/2019 počet žiakov stúpol z 222 na 321 žiakov 
a v školskom roku 2019/2020 sa tento počet ďalej zvýšil na 512 žiakov s perspektívou ďalšieho rastu. 
V roku 2020/2021 napriek mimoriadnej situácii vstúpilo do SDV 212 žiakov, čím narástol počet 
všetkých žiakov na 636 s perspektívou ďalšieho rastu.  

• V školskom roku 2019/2020 počet stredných škôl, ktoré nielen vstúpili do systému duálneho 
vzdelávania (ďalej aj ako „SDV“) uzatvorením duálnej zmluvy, ale aj výberom žiakov a uzatvorením 
učebnej zmluvy, niekoľko násobne narástol oproti predchádzajúcim obdobiam. Počet škôl 
spolupracujúcich so zamestnávateľmi v SDV sa zvýšil z 8 na 20, čo je medziročný nárast o 250 %. 
V školskom roku 2020/2021 vstúpilo do SDV ďalších 6 škôl, čím sa počet navýšil na 26 a ďalšie školy 
sa pripravujú na vstup. 

• Ponuka voľných miest od zamestnávateľov pre žiakov prvých ročníkov v SDV (ponuka učebných 
miest) stúpla z 297 na 453 miest, čo je nárast o 152 %. V šk. roku 2020/2021 napriek COVID-19 sa 
počet miest ponúkaných zamestnávateľom pre žiakov v SDV zvýšil na 590, čo je nárast viac ako 
polovicu. 

• Počet SOŠ v pôsobnosti TTSK vhodných pre vstup do SDV je 31, zapojilo sa 19 škôl, z toho17 škôl 
so 491 žiakmi. 

• Počet SOŠ iných zriaďovateľov (súkromných a cirkevných) je 12. V školskom roku 2018/2019 
vstúpila jedna súkromná škola, v školskom roku 2019/2020 sa do SDV zapojilo  
5 škôl neverejného zriaďovateľa so 60 žiakmi prvých ročníkov. V roku 2020/2021 sa zapojili do SDV 
ďalšie 2 školy iných zriaďovateľov, spolu 7 škôl so 145 žiakmi. 

• V roku 2018/2019 ukončilo štúdium v SDV 39 žiakov v učebných odboroch na dvoch školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK: SOŠ strojnícka Skalica, SOŠ automobilová Trnava. V školskom 
roku 2019/2020 ukončilo štúdium v SDV 65 žiakov v učebných a študijných odboroch, kde pribudla 
SOŠ technická Piešťany. 

• Počet žiakov, ktorí vystúpili z SDV od roku 2018/2019 neprekročil hranicu 1% školský rok. 

• Počet Duálnych zmlúv sa v roku 2019/2020 markantne zvýšil a to z 25 na 111, čo predstavuje ročný 
nárast o  444 %. V školskom roku 2020/2021 pribudlo ďalších 37 DZ. Spolu evidujeme 148 DZ. 
V priemere prislúcha na jednu SOŠ v SDV 30 žiakov. 
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Graf: Nárast počtu duálnych zmlúv, počtu škôl a počet prvákov od r. 2018. 

 
 
 

 
 
 

Aktivity TTSK zamerané na rozvoj systému duálneho vzdelávania:  

• Na jeseň tohto roku sme pripravili veľkú marketingovú kampaň 

• Pripravili sme Duálny balík výhod - štipendiá, BUS karty a ubytovanie v internátoch:  

- duálne štipendiá z rozpočtu TTSK vo výške 50 € mesačne pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú 
podpísanú učebnú zmluvu. Žiakom prvého ročníka v duálnom vzdelávaní bolo vyplatených spolu 
98 500,- € za  8 mesiacov školského roka 2019/2020. Bolo schválené nové VZN 54/2020 ktoré 
umožňuje vyplácať duálne štipendium žiakom aj v čase mimoriadnej situácie, kedy sa nemôžu 
zúčastňovať praktického vyučovania u zamestnávateľa 

- BUS karta pre žiakov v SDV, ktorá im umožňuje využívať prímestskú dopravu v TTSK úplne 
bezplatne po celú dĺžku štúdia, náklady na cestovné uhrádza TTSK. Žiaci uskutočnili v počte 
12 316 jázd, celkom najazdili 213 010 km a dopravcom bolo spolu vyplatené 6 320,13 €. 
V školskom roku 2019/2020 bolo vydaných 253 kusov DBK študentom 1. ročníka a aktuálne 
využíva DBK 459 žiakov 
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- s účinnosťou od roka 2021 ubytovanie žiakov v SDV ubytovaných na internátoch 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK bezplatne. 

• Pripravili sme veľkú reklamnú kampaň zameranú na zviditeľnenie SDV v našom kraji na 21 
veľkoplošných bilboardoch, pravidelnom publikovaní v regionálnych novinách, ako aj reklamné 
články. 

 

• Uskutočňujeme návštevy žiakov 8. a 9. ročníkov priamo v základných školách za účelom zvýšenia 
informovanosti o SDV. 

• Podporujeme možnosť rozšírenia počtu hodín praktického vyučovania stredných odborných škôl 
pre študijné odbory. 

• Spolupracujeme so stavovskými a profesijnými organizáciami, Centrami pedagogicko– 
psychologického poradenstva a zamestnávateľmi pri popularizácii SDV formou prezentácií 
a workshopov. 

• Propagujeme SDV – tlačové správy, Facebook, Instagram, letáky, brožúra stredných škôl v printovej 
podobe so zameraním na duálne školy, komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej 
stránky úradu, zverejnenie ponuky voľných miest pre žiakov stredných škôl od zamestnávateľov, 
ako aj podujatí stredných škôl (DOD, exkurzie, atď.) na podporu propagácie školských aktivít.  

• Podporujeme účasť firiem na náboroch žiakov ZŠ. 

• Podporujeme vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, ktorí doposiaľ 
spolupracovali so školou na zmluvnom základe. 

• Implementujeme požiadavky zamestnávateľov v oblasti obsahu výuky z praxe do školských 
vzdelávacích programov. 
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Mimo systému duálneho vzdelávania: 
• Každoročne organizujeme prezentačné dni stredných škôl „Kam na strednú v trnavskej župe“ 

v mestách Senica, Trnava a Dunajská Streda. 
• Realizujeme projekt Harpuna – zapojenie odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu. 
• Podpísali sme Memorandum o odbornom vzdelávaní so ŠIOV (Štátny inštitút odborného 

vzdelávania). 
• Spustili sme Integrovaný systém vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní a ZŠ. 
• Podpísali sme memorandá o spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, s Univerzitou  

sv. Cyrila a Metoda a s Materiálovo–technologickou fakultou STU so sídlom v Trnave. 
• Intenzifikujeme zavádzanie informačno–komunikačných technológií (ďalej IKT) do všetkých úrovní 

odborného vzdelávania a prípravy s cieľom poskytnúť čo najširšej populácii možnosť prístupu 
k informáciám. 

• Finančne podporujeme návštevy žiakov v Múzeu holokaustu v Seredi. 
• Podporujeme žiakov v zlej sociálno-finančnej situácii mesačným alebo jednorázovým štipendiom 

ako aj žiakov nadaných za výnimočné výsledky jednorazovým príspevkom. 
• Od 1.9.2019 zmenou legislatívy došlo k zmene názvu Športového gymnázia v Trnave a v Dunajskej 

Strede na Strednú športovú školu, súčasne vzniklo Gymnázium Jána Bottu v Trnave. Pripravuje sa 
vznik spojenej školy. 

• Od 1.9.2019 bola zriadená prvá Škola umeleckého priemyslu Hlohovec so študijnými odbormi 8604 
M grafický dizajn a 8606 M fotografický dizajn s účinnosťou od 1.9.2020. 

• V rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme boli úspešný a získali sme nenávratný finančný 
príspevok pre 2 projekty: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1 a Prepojenie 
stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2  v celkovej výške 4 208 804,59 €.  Začiatok aktivity je 
9/2020 a ukončenie aktivity je 8/2022. Do projektov sme zapojili 14 škôl. 
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V roku 2020 sme pristúpili k I. fáze optimalizácie siete školských zariadení:  

• Od 1.9.2020 bola zriadená Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava s organizačnými zložkami Stredná 
športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava. 

• zo siete škôl a školských zariadení boli vyradené k 31.12.2020  

- Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava   
- Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany 

• zo siete škôl a školských zariadení budú vyradené k 30.06.2021  

- Škola v prírode, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda  
- Škola v prírode, Piesočná 798, Moravsky Svätý Ján 

• k 31.08.2021 bude zo siete stredných škôl a školský ch zariadení vyradená Obchodná akadémia, 
Tehelná 4, Hlohovec 

• k 31.08.2021 bude zo siete stredných škôl a školský ch zariadení vyradená Jazyková škola, Športová 
349/34, Dunajská Streda 

• Od  1.9.2021 vznikne Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda  
s 2 organizačnými zložkami:   

- Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským –  Vidékfejlesztési 
Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/33, Dunajská Streda – Dunaszerdahely,  

- Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským – Középfokú Sportiskola, Námestie 
sv. Štefana 1533/33, Dunajská Streda – Dunaszerdahely       

• Od  1.9.2021 vznikne Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda s 2 organizačnými zložkami: 

- Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, Dunajská 
Streda - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely  

- Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 
21, Dunajská Streda – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 
Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

• Od  1.9.2021 vznikne Spojenej škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč s 2 organizačnými zložkami: 

- Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Námestie sv. Martina 5, Holíč 
- Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč 

• Od  1.9.2021 vznikne Spojená škola, Rakovice 25, 922 08 Rakovice s 2 organizačnými zložkami a jej 
súčastí do siete škôl a školských zariadení k 01. 09. 2021: 

- Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice 
- Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 
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Celosvetová pandémia COVID 19 a školstvo TTSK 
• Dňa 10.03.2020 TTSK v spolupráci s riaditeľmi škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušil 

vyučovanie vo všetkých stredných školách. Následne rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR bolo oficiálne prerušené vyučovanie a začali sa mesiace dištančného 
vzdelávania trvajúce dodnes. 

• Následne TTSK určil v každom okrese jedno krízové centrum, ktorého cieľom bola distribúcia 
ochranných osobných pomôcok pre školy, lekárov a sociálne zariadenia:  
- Okres Skalica - Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 
- Okres Senica - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 

31/5, Senica,  
- Okres Piešťany - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany  
- Okres Hlohovec - Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 
- Okres Galanta - Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34,  Galanta  

-  Okres Dunajská Streda - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 
1533/3, Dunajská Streda 

• V Trnavskom samosprávnom kraji boli v počas mimoriadnej situácie (COVID-u 19) zriadené 
v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK dve štátne karanténne zariadenia a to: 

- Školský internát, ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 
- Škola v prírode, Piesočná 789, Moravský Svätý Ján 

• Počas obdobia prvej vlny pandémie COVID- 19 bolo v každom zo zariadení ubytovaných celkovo 240 
repatriantov, obyvateľov SR, občanov cudzích krajín prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, 
a teda celkovo služby ubytovania využilo 480 ľudí. 

• TTSK počas celej doby prerušeného štúdia zabezpečoval pre školy ochranné pomôcky, dezinfekciu 
priestorov, kamerové merače teploty pri vstupe, germicidné žiariče a poskytli sme školám finančné 
prostriedky na zabezpečenie dištančného vzdelávania. Odbor školstva metodicky koordinoval školy 
počas celého obdobia pandémie 
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SOCIÁLNA ŽUPA 
 
 
• Postupne zvyšujeme celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených v sociálnej oblasti: 

v r. 2018...... 22,8 mil. € 
v r. 2019...... 24,6 mil. € (predpokladaná skutočnosť) 
v r. 2020...... 28,9 mil. € (schválený rozpočet na r. 2020) 
v r. 2021...... 28,9 mil. € (návrh rozpočtu na r. 2021) 
 

 
 

• Zvýšili sme platy v zariadeniach sociálnych služieb, čo medzi 1. júnom 2018 a koncom roka 2018 
spolu predstavuje sumu 1.083.628 €. Suma vyplatená v decembri 2018 na koncoročné odmeny 
všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb bola 1.010.294 €. Spolu sme tak v roku 2018 
vyčlenili na zlepšenie ohodnotenia 2,1 mil. eur. Navyše, v roku 2019 sme v zmysle zákona platy aj 
v tejto oblasti valorizovali o 10% (1,3 mil. €), a tiež boli zamestnancom zariadení sociálnych služieb 
vyplatené odmeny v sume 255.561 €. V stratégii zlepšovania ohodnotenia práce v sociálnych 
službách sme pokračovali aj v roku 2020 kedy sme pristúpili k ďalšej 10% valorizácii platov (1,4. mil. 
€) a koncoročné odmeny boli vyplatené v sume 1.072.180 €. 

• TTSK je „pionierom“ medzi župami pri realizácii „Prvého podporného projektu pre pomáhajúce 
profesie“, zameraného na rozvoj ľudského potenciálu, prevenciu syndrómu vyhorenia 
zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Výstupom projektu po 4 rokoch bude vzdelávací 
materiál TTSK s merateľnými ukazovateľmi, ktorý bude slúžiť v procese vzdelávania „Pomáhajúcich 
profesií“ pre všetky kraje v SR. Bude to konkrétna metodika – nástroje, techniky, zážitkové cvičenia, 
ktoré budú slúžiť pre poslucháčov vysokých a stredných škôl. V rámci II. cyklu „Prvého podporného 
projektu pre pomáhajúce profesie“ bolo preškolených 250 zamestnancov v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Počas trvania pandémie COVID – 19 boli stretnutia uskutočnené 
online formou. Do projektu boli zaradené aktuálne požiadavky súvisiace s emocionálnym 
a psychickým zaťažením v čase krízy 
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• TTSK uhrádza ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona o sociálnych službách n 
a fyzické osoby, ktoré požiadali o poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach zriadených iným 
vyšším územným celkom, nakoľko fyzická osoba má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Na 
úhradu nákladov bola z rozpočtu vyčlenená čiastka: v roku 2018 – 300.000 €, v roku 2019 taktiež 
čiastka 300.000 €. V roku 2020 sme túto čiastku zvýšili na 350.000€ 

• V roku 2019 sme zvýšili hodinovú sadzbu finančného príspevku na prevádzku neverejnému 
poskytovateľovi na poskytovanie tlmočníckej služby pre nepočujúcich zo 6 € na 9 €. V roku 2020 sa 
plánuje zvýšiť počet tlmočníkov zo 6 na 9 a zvýšenie hodinovej sadzby na 10 €. V roku 2020 sme 
zvýšili hodinovú sadzbu finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi na 
poskytovanie tlmočníckej služby pre nepočujúcich z 9 € na 10 €.  

• V roku 2019 sa zvýšila hodinová sadzba finančného príspevku na prevádzku neverejnému 
poskytovateľovi na poskytovanie služby včasnej intervencie zo 4 € na priemernú hodinovú sadzbu 
vo výške 12,5 €. V roku 2020 sa zvýšila hodinová sadzba finančného príspevku na prevádzku 
neverejnému poskytovateľovi na poskytovanie služby včasnej intervencie z 12,5,€ na priemernú 
hodinovú sadzbu vo výške 16,85  €. 

• V roku 2019 sme zvýšili  hodinové sadzby sociálnych služieb uhrádzané z rozpočtu TTSK zo 6 €  
na 8 € špecializovaného sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácie 

• V roku 2019 sme zvýšili finančné príspevky na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej 
intervencie poskytované neverejnými poskytovateľmi v zákonnej kompetencii VÚC: 

a) pre útulky sa príspevok na 1 miesto a 1 mesiac zvýšil zo 167 € v priemere na 214 €, 
t.j. zo 120.240 € (r. 2017) na 154.120 € (r. 2019) = zvýšenie o 33.880 €, 

b) pre zariadenia núdzového bývania sa príspevok na 1 miesto a 1 mesiac zvýšil zo 167 € 
v priemere na 247 €, 
t.j. zo 190.380 € (r. 2017) na 282.028 € (r. 2019) = zvýšenie o 91.648 €. 

V roku 2020 sme zvýšili finančné príspevky na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej 
intervencie poskytované neverejnými poskytovateľmi v zákonnej kompetencii VÚC: 

a) pre útulky sa príspevok na 1 miesto a 1 mesiac zvýšil oproti roku 2017 z priemerných 167 €  
na priemerných 254 € 
t. j. zo 120.240 € (r. 2017) na 183.096 € (r. 2020) = zvýšenie o 62.856  €, 

b) pre zariadenia núdzového bývania sa príspevok na 1 miesto a 1 mesiac zvýšil oproti roku 2017 
z priemerných 176 € na priemerných 342 €, 
t. j. zo 190.380 € (r. 2017) na  390 332 € (r. 2020) = zvýšenie o 199.952 €. 

 

• Začiatkom roka 2018 TTSK poskytol neverejným poskytovateľom na prevádzku DSS a ŠZ finančný 
príspevok vo výške 85 % z príspevku poskytnutého v roku 2017 na preklenutie obdobia do 
poskytnutia dotácie z MPSVR SR. TTSK pomohol poskytnutím finančných prostriedkov v celkovej 
výške 10.701 € 3 denným stacionárom, ktorým hrozil zánik. Denné stacionáre nie sú zo zákona 
o sociálnych službách kompetenciou krajov a kraje nie sú ich povinné financovať. 

• V roku 2020  TTSK poskytol finančný príspevok na odkázanosť  novo zaregistrovanému neverejnému 
poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu prostredníctvom denného stacionára vo výške 8 010 
€ na obdobie 2 mesiacov (od začatia poskytovania sociálnej služby  1.11.2020 – 31.12.2020)  a to aj 
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napriek tomu,  že denné stacionáre sú v zákonnej kompetencií obcí a  TTSK ich nemá povinnosť 
financovať. 

• V roku 2020 pribudli 2 zariadenia v pôsobnosti neverejných poskytovateľov: zariadenie pre seniorov 
a denný stacionár.  

• Plánujeme zvyšovať kapacitu ZSS v rámci župných zariadení sociálnych služieb, aj prostredníctvom 
neverejných poskytovateľov. 

- Pripravuje sa zriadenie nového Špecializovaného zariadenia v Moravskom Svätom Jáne 
s celoročnou pobytovou formou – rekonštrukciou budovy Školy v prírode (kapacita 40 miest). 

- Plánuje sa výstavba nového objektu v areáli Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 
v Pastuchove (zvýšenie kapacity o 10 miest). 

- Plánuje sa prístavba Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante (zvýšenie 
kapacity o 15 miest). 

- Plánuje sa nadstavba pavilónov v Zariadení sociálnych služieb Zelený dom Skalica (zvýšenie 
kapacity o 5 miest). 

- Pripravuje sa zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb v Piešťanoch v spolupráci 
s neverejným poskytovateľom, v súčasnosti sa očakáva zmena územného plánu mesta Piešťany. 

• V roku 2021 plánujeme rozšíriť sociálne služby poskytované v župných zariadeniach sociálnych 
služieb o ďalšie druhy: 
- v DSS pre deti a dospelých v Jahodnej sa rozšíri poskytovanie služieb o sociálnu službu 

v špecializovanom zariadení 
- v DSS pre deti a dospelých v Rohove sa rozšíri poskytovanie služieb o nový druh sociálnej služby 

- zariadenie podporovaného bývania. Zariadenie podporovaného bývania bude pilotnou 
službou svojho druhu v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

- v DSS pre deti a dospelých v Galante sa plánuje poskytovanie špecializovaného poradenstva 

• V roku 2019 bol neverejným poskytovateľom v územnom obvode TTSK poskytnutý finančný 
príspevok na prevádzku DSS a ŠZ vo výške 308.064 €, čo predstavuje navýšenie oproti roku 2018 
o 151.880 €. V roku 2020 bol neverejným poskytovateľom v územnom obvode TTSK poskytnutý 
finančný príspevok na prevádzku DSS a ŠZ vo výške 887 612 €, čo predstavuje navýšenie oproti roku 
2019 o 579 548  €. 

• V roku 2019 bol neverejným poskytovateľom v územných obvodoch iných VÚC poskytnutý finančný 
príspevok na DSS, ŠZ, RS a ZpB vo výške 227.776 €, čo predstavuje navýšenie oproti roku 2018 
o 90.256 €. V roku 2020 bol neverejným poskytovateľom v územných obvodoch iných VÚC 
poskytnutý finančný príspevok na DSS, ŠZ, RS a ZpB vo výške 334 297 €, čo predstavuje navýšenie 
oproti roku 2019 o 106 521 €. 

• V roku 2019 bol vypracovaný Dodatok č. 2 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území 
Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020, ktorý bude predložený na schválenie Zastupiteľstvu 
TTSK v decembri 2019. Potreba aktualizovať koncepciu dodatkom č. 2 vyplynula z toho, že 
komunitné plány, v roku 2018, predložilo len – 83 obcí. Po opätovnej výzve ich predložilo 193 obcí, 
čo už predstavuje relevantný údaj o sociálnej sieti v TTSK a o potrebách budovania ďalších 
sociálnych služieb.  

• V roku 2020 bola v zmysle zákona o sociálnych službách vypracovaná nová Koncepcia rozvoja 
sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021-2023, ktorá bude predložená na 
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schválenie Zastupiteľstvu TTSK v decembri 2020. Potreba vypracovať novú koncepciu vyplynula 
z dôvodu ukončenia  platnosti predchádzajúcej koncepcie, ktorá bola vypracovaná na obdobie  
2015-2020 a aktualizácie komunitných plánov obcí.  

• Sociálne služby zamerané na autistov: 
Transformáciou Krízového strediska v Trnave bolo zriadené Špecializované zariadenie v Trnave, 
ktoré začalo poskytovať od 01.01.2019 sociálne služby ambulantnou formou deťom od troch do 
siedmich rokov veku s diagnózou autizmus, alebo prvkami autistického spektra a terénnou formou 
službu včasnej intervencie dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu 
zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V roku 2020 sa zvýšila kapacita zariadenia z 10 na 
15 miest. 
Autistom sú poskytované sociálne služby aj v novozriadenom Centre sociálnych služieb v Galante, 
ktoré bolo slávnostne otvorené v decembri 2019. 
V roku 2018 bolo zaregistrované špecializované zariadenie s ambulantnou formou neverejného 
poskytovateľa: Na trati, o.z. Trnava s miestom poskytovania v Hrnčiarovciach nad Parnou. Kapacita 
zariadenia je 15 miest. Zariadenie je určené pre deti s poruchou autistického spektra. 

• Z dôvodu výskytu nákazy COVID-19 TTSK zabezpečoval, v zmysle uznesení MPSVR SR,  delenie a 
distribúciu antigénových rýchlotestov a osobných ochranných pracovných pomôcok  dodaných zo 
Správy štátnych hmotných rezerv SR poskytovateľom sociálnych služieb na území celého TTSK. 

• V roku 2018 TTSK  poskytol finančný príspevok subjektom na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. v územnom obvode TTSK vo 
výške 602 046 €. 
V roku 2019 TTSK  poskytol finančný príspevok subjektom na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. v územnom obvode TTSK vo 
výške 424 332 €, čo predstavuje zníženie o 177 714 € z dôvodu  ukončenia financovania subjektov 
SPO, ktoré prešli novelou zákona pod správu štátu.     
V roku 2020 TTSK poskytol finančný príspevok subjektom na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. v územnom obvode TTSK vo 
výške 421 676 €, čo predstavuje zníženie oproti roku 2019 o 8 298 € z dôvodu ukončenia  činnosti 
jedného zo subjektov SPO.  

• Zapojením sa do procesu deinštitucionalizácie (ďalej len DI) a transformácie zariadení sociálnych 
služieb sa TTSK snaží reagovať na požiadavky občanov jednotlivých okresov kraja ako aj zavádzať 
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rozvojové trendy v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Do procesu DI sú v TTSK zapájané 
jednotlivé vybrané zariadenia sociálnych služieb postupne: 
1. kolo DI – 2019 
DSSpDD Okoč bol v programovom období 2007 – 2013 v rámci Národného projektu „Podpora 
procesu DI a transformácie systému sociálnych služieb“ vybraný do prípravnej fázy DI 
a komunitného plánovania sociálnych služieb. Prvé aktivity sa realizovali v rokoch 2014 –2015. 
V súčasnosti je zariadenie v prechodnej etape DI a bude začínať s výstavbou bytových jednotiek. 
DSSpDD Rohov, DSSpD – Košúty sú zapojené do prípravnej etapy DI. Zariadenia prechádzajú  
(2019 – 2020) tzv. „mäkkou časťou“ projektu – vzdelávaním. Cieľom tejto etapy je okrem 
prípravných aktivít tiež vypracovanie transformačného plánu. Obe zariadenia v súčasnosti 
uskutočňujú finálne úpravy transformačných plánov pred odoslaním na oponentúru 
Implementačnej agentúre MPSVR SR. 
2. kolo DI – 2020 
DSSpD Veľký Meder, DSSpDD Medveďov, DSSpD Moravský Sv. Ján sú zapojené  
do prípravnej etapy DI. V súčasnosti sa podieľajú na tvorbe transformačných plánov. 
3. kolo DI – 2020 – 2021 
DSSpD Bojková, DSSpDD Šoporňa -Štrkovec v októbri 2020 podali žiadosť o zapojenie do národného 
projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. 
 
 
 

KAUZA „ČISTÝ DEŇ“ 
 
 
• Kauza Čistý deň predstavuje traumatizujúci zdedený problém, pred ktorým si predošlé vedenie 

„zatváralo oči“. My sme tento problém vyriešili. 
• Po nástupe sme vypovedali zmluvy (1) o výpožičke a (2) o prenájme priestorov. 
• Budovu, ktorú organizácia užívala na základe nájomnej zmluvy, sme začiatkom novembra 2018 

prevzali. 
• Druhú budovu („vilu“) v Galante organizácia Čistý deň na základe našej výzvy nevypratala, preto sa 

prostredníctvom žaloby domáhame jej vrátenia. 
• Kauza „Čistý deň“ je krikľavý príklad, ktorý okrem iného odhalil neúčinný systém kontroly. Župa 

nemá totiž v súčasnom legislatívnom nastavení možnosť zisťovať niektoré zásadné skutočnosti, 
napr. overovať skutočný počet klientov zariadení v reálnom čase.  

• V budove, kde sídlilo neslávne známe zariadenie Čistý deň bolo v decembri 2019 slávnostne 
otvorené novovybudované Centrum sociálnych služieb v Galante, ako satelitné pracovisko pri 
DSSpD Zavar, kde okrem špecializovaného zariadenia sú poskytované aj dva nové druhy sociálnej 
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – rehabilitačné stredisko a prepravná služba. Sídli tu aj 
školiace stredisko. 

• Sociálne taxíky: V Centre sociálnych služieb v Galante je zriadená prepravná služba pre obyvateľov 
trnavského kraja – fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 65 rokov života. 
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ZDRAVOTNÍCTVO  
– ŽUPA CHRÁNI VEREJNÉ ZDRAVIE 
 
 
• Zaviedli sme možnosť elektronického objednávania na vyšetrenia (objednatvysetrenie.sk), ktorá je 

dostupná v slovenskom aj maďarskom jazyku, a je bezplatná pre pacientov aj lekárov. Zároveň boli 
uskutočnené školenia pre lekárov týkajúce sa využívania tejto služby v celom kraji. 

• V registri eVUC prebieha rozsiahla kontrola a čistenie registra od chybných údajov, lekárom sa 
zasielajú výzvy na úpravu údajov. Taktiež sa opravujú všetky adresy tak, aby boli zhodné 
s referenčným registrom adries. 

• Zvýšili sme dozornú činnosť odboru zdravotníctva (prípad falošného lekára v Dunajskej Strede a 
falošného zubára v obci Veselé).  K dnešnému dňu bolo vykonaných: 

- 144 dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  
- 48 dozorov u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti 
- 69 správnych konaní (uložené a zaplatené pokuty spolu dosiahli 57 330 eur)  
- 243 vyriešených bežných podnetov občanov 

• Zabezpečili sme poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a lekárenskej 
pohotovostnej služby vo všetkých pevných bodoch v kraji: 

- V TTSK bolo MZ SR stanovených 7 pevných bodov APS (ambulantná pohotovostná služba) pre 
dospelých a 6 pevných bodov APS pre deti a dorast. Vďaka úsiliu TTSK prišlo aj k dohode s 
lekárňami, ktoré poskytujú pohotovostné služby v blízkosti daného bodu APS. 

• Zabezpečili sme lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti – bolo vydaných 43 povolení novým 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v špecializovaných odboroch, ktoré vnímame ako 
poddimenzované: 

- všeobecné lekárstvo - 4 (Trnava, Moravany nad Váhom, Mostová, Voderady) 
- kardiológia - 3 (2x Trnava, Šamorín) 
- diabetológia - 2 (Galanta, Šamorín) 
- geriatria - 1 (Trnava) 
- neurológia - 1 (Trnava) 
- vnútorné lekárstvo - 3 (Trnava, Borský Mikuláš, Šamorín) 
- ortopédia - 2 (Trnava, Šamorín) 
- neurochirurgia - 1 (Trnava) 
- psychiatria -2 (Trnava, Sereď) 
- dermatovenerológia - 1 (Trnava) 
- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – 2 (Pečeňady, Dunajská Streda) 
- rehabilitácia a fyzioterapia - 4 (2 Trnava, Šúrovce, Borský Mikuláš) 
- gynekológia - 1 (Šamorín) 
- stomatologické ambulancie - 18 

• V snahe zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti sme pokračovali aj v roku 2020, pričom sme 
vydali 48 povolení novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: 
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- všeobecná ambulancia pre deti a dorast - 6 (Sereď, Vrakúň, Dunajská Streda, Jelka, Veľké Úľany, 
Veľký Meder) 

- všeobecná ambulancia pre dospelých - 10 (Zlaté Klasy, 2x Dunajská Streda, Pata, 2x Senica, 
Dojč, Trnava, Šamorín, Galanta) 

- gynekologická ambulancia - 1 (Skalica) 
- infektologická ambulancia - 1 (Trnava) 
- ambulancia zubného lekárstva - 5 (Senica, Vrbové, Borský Mikuláš, Galanta, Trnava) 
- ortopedická ambulancia - 2 (Senica, Dunajská Streda) 
- otorinolaryngologická ambulancia – 2 (Dunajská Streda, Veľký Meder) 
- oftalmologická ambulancia - 1 (Holíč) 
- dermatovenerologická ambulancia -1 (Piešťany) 
- neurologická ambulancia - 1 (Piešťany) 
- ambulancia klinickej psychológie - 1 (Trnava) 
- ambulancia klinickej logopédie - 2 ( 2x Piešťany)  
- ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – 3 (Piešťany, Šamorín, Trstice) 
- angiologická ambulancia - 2 (Holíč, Dunajská Streda) 
- ambulancia dentálnej hygieny - 3 (2x Trnava, Šamorín) 
- endokrinologická ambulancia - 1 (Senica) 
- stacionár - 1 (Senica) 
- SVaLZ - 5 (3 x Piešťany, Šamorín, Trstice) 

• Vydali sme povolenia novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre dlhodobú zdravotnú 
starostlivosť v Hlohovci s kapacitou lôžok 33. 

• Vydali sme 8 povolení novým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti 
- 1x Trnava 
- 3x Piešťany 
- 2x Galanta 
- 2x Dunajská Streda 

• Zrušili sme 16 povolení z dôvodu odchodu lekárov do dôchodku. Napriek tomu zostali všetky 
obvody zabezpečené. 

• Po približne 10 rokoch sme aktualizovali a pridelili všetky zdravotné obvody v TTSK kapitovaným 
lekárom (zdravotné obvody priebežne aktualizujeme).  
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Na budovu Úradu TTSK sme nainštalovali prvý verejne dostupný defibrilátor v meste Trnava,  
na používanie ktorého boli zaškolení vybraní zamestnanci Úradu. 

• Každý štvrťrok usporadúvame v Úrade TTSK „Župnú kvapku krvi“. Z dôvodu prepuknutia pandémie 
COVID -19 sme tento rok aktivitu neorganizovali.   

• Dvakrát ročne usporadúvame „Dni zdravia pre verejnosť“ v spolupráci s Trnavskou univerzitou 
a Strednou zdravotníckou školou v Trnave. Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID -19 sme tento 
rok aktivitu neorganizovali.   

• V spolupráci s Červeným krížom sme vyhlásili prvý ročník súťaže žiakov stredných škôl „Mladý 
záchranár“ o putovný pohár župana TTSK, prebiehajú školenia pedagógov a žiakov po jednotlivých 
okresoch. Súťaž sa uskutočnila v 09/2020 a zúčastnilo sa jej 18 škôl z celého trnavského kraja.  

• V súčinnosti so všeobecnými lekármi celého TTSK sme začali organizovať pravidelné stretnutia pod 
názvom „Lekárska izba“, za účelom spolupráce pri riešení problémov v oblasti všeobecného 
lekárstva. 

• Na Etickej komisii pri Trnavskom samosprávnom kraji bolo na 3. zasadnutiach v roku 2020 
posúdených a uhradených 28 klinických štúdií v celkovej hodnote 8 464, 36 €. 

• Následkom poslednej novely zákona o liekoch došlo, okrem iného, k zmenám v organizovaní 
lekárenskej pohotovostne služby.  Samosprávny kraj organizuje v spolupráci so Slovenskou 
lekárnickou komorou pohotovostné služby v spádovom území TTSK. Napriek zložitej situácii 
v období koronakrízy, kedy lekárne enormne pocítili dopyt po niektorých liekoch a zdravotníckych 
pomôckach, zavádzali prísne dezinfekčné opatrenia, riešili personálne problémy. Odbor 
zdravotníctva TTSK dokázal v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou zabezpečiť riadny chod 
v lekárňach a zorganizovať pohotovostné služby.  
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• Bezplatná služba domáceho tiesňového volania - cieľovou skupinou sú osamelí seniori, fyzicky 
zdravotne znevýhodnení a čakatelia na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Domáce 
tiesňové volanie je systém, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi, v život ohrozujúcich situáciách vyvolať 
tiesňové volanie z domu, priamo z miesta, na ktorom sa práve nachádzajú. Nemusia mať poruke 
telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo. 

• v januári by malo byť schválené VZN TTSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského 
samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva. Predstavuje finančnú 
podporu pre začínajúcich lekárov za účelom zlepšenia podmienok pri otvorení vlastnej praxe. 
Podpora je určená pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. Podpora atestačnej 
prípravy lekárov a zvýšenie atraktivity povolania všeobecného lekára. 

 

Prepuknutie celosvetovej pandémie COVID -19 
Na prepuknutie pandémie COVID-19 sme zareagovali okamžite - problematikou sa Trnavská župa 
zaoberala už od 02/2020 : 

- 03.03.2020 sa na úrade TTSK za účasti župana konalo stretnutie pracovnej skupiny –kompetentných 
inštitúcií pre vzájomnú informovanosť. (regionálne úrady verejného zdravotníctva, krajské operačné 
stredisko záchrannej zdravotnej služby, okresný úrad – odbor  krízového riadenia, zástupca FN 
Trnava – krajskej nemocnice) 

- tieto pracovné stretnutia boli na pravidelnej báze, neskôr boli prizvaní aj rektori VŠ v kraji, 
starostovia a primátori 

- na základe stretnutí sa v kraji doplnili ďalšie telefónne informačné linky 

- prijali sa  opatrenia Úradu TTSK v súvislosti so šírením vírusu na jednotlivých OvZP  (školy, DSS, 
kultúrne inštitúcie) 

- delegovali sa požiadavky na Ústredný krízový štáb aby poskytol metodický postup, ako postupovať 
v konkrétnych situáciách a informoval o výstupoch z rokovaní 
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- problémom bol nedostatok ochranných prostriedkov pre lekárov – riešenie v spolupráci s Štátnymi 
hmotnými rezervami 

- nedostatok zdravotníckeho personálu, ktorý by robil odber biologického materiálu priamo doma u 
ľudí s podozrením na ochorenie 

- na celý TTSK bola jedna záchranka pre odbery na testy COVID -19 v domácnosti 
- zabezpečili sme zo svojich financií OOPP pre lekárov prvého kontaktu, zubárov a ambulancie s 

rizikovou epidemiologickou situáciou (onko, krčné, pľúcne) 
- v spolupráci s hasičmi triážny stan pred FN Trnava 
- usmerňovanie lekárov  a prijatie opatrení pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 
- zabezpečili sme OOPP a materiálne a hygienické vybavenie v štátnych karanténnych zariadeniach 
- v spolupráci s MVSR kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s COVID – 19 
- vytvorili sme podmienky pre ubytovanie repatriantov v našich školských internátoch 
- v spolupráci s lekármi sme pripravili návrh novely zákona tzv. lexkorona – vytvorenie 

epidemiologických ambulancií v prípade núdzového stavu  
- nastavila systém prerozdeľovania OOPP zo Štátnych hmotných rezerv do 1600 zdravotníckych 

zariadení 
- pravidelné stretnutia s riaditeľmi všetkých nemocníc v TTSK 
- zriadenie motorizovanej mobilnej jednotky – dobrovoľníci z radov študentov, v spolupráci s 

regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v celom TTSK. Pre rizikových pacientov domácom 
prostredí 

- metodické usmerňovanie zdravotníckych pracovníkov v našich DSS, koordinovanie testovania 
zamestnancov + klientov 

- Odbor zdravotníctva v spolupráci s MOSR zabezpečil celoplošné testovanie zamestnancov TTSK a 
ich rodinných príslušníkov. 

- Pri celoplošnom testovaní bol súčinný s MZSR, MVSR, MOSR. Poskytol zoznam lekárov okresnému 
úradu v sídle kraja. Vlastnou iniciatívou zabezpečil väčší počet zdravotníckym pracovníkov na 
dobrovoľnej báze pri testovaní. 
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KULTÚRA A ŠPORT  
 
 
Kultúra 

• Oblasť umenia a kultúry je jednou z najviac postihnutých následkami realizácie preventívnych 
opatrení kvôli zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19, a preto sme zrealizovali podporný program 
Prvá pomoc kultúre v Trnavskom kraji, ktorý bol zameraný na zmiernenie dopadov pandémie 
koronavírusu na subjekty nezriaďovanej kultúry, knižné vydavateľstvá a slobodných umelcov 
pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia a divadla. Program mal štyri piliere podpory: 

- dotácie zamerané na udržateľnosť fungovania nezriaďovaných kultúrnych subjektov 
   Celkovo sme poskytli dotácie vo výške 53 tis. € pre 9 subjektov 

- podpora slovenských výtvarných umelcov 
Obom krajským galériám sme pridelili mimoriadne kapitálové finančné prostriedky na nákup 
diel súčasných slovenských výtvarných umelcov vo výške 40 tis. € 

- podpora nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev 
Štyrom knižniciam, ktorých zriaďovateľom je TTSK, boli vyčlenené mimoriadne príspevky na 
akvizíciu kníh z produkcie malých nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev vo výške 
10.000 € 

- podpora slobodných umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného umenia 
Poskytli sme mimoriadny finančný príspevok 15 tis. € Divadlu Jána Palárika v Trnave na 
inscenovanie pôvodnej slovenskej divadelnej hry s maximálnym zapojením externého tvorivého 
tímu (umelci pôsobiaci „na voľnej nohe“). Výsledkom je inscenácia Futbal alebo Bílý andel 
v pekle 

• Protiepidemické opatrenia zasiahli do fungovania všetkých kultúrnych inštitúcií, najviac však do 
prevádzky Divadla J. Palárika. V r. 2020 pribudli do repertoáru iba tri tituli:  Les od klasika ruskej 
drámy A. N. Ostrovského, detské predstavenie Veľryba Gréta a pôvodnú divadelnú hru napísanú na 
objednávky divadla Futbal alebo Bílý andel v pekle s atraktívnou témou trnavského futbalu. 
Nadviazali tak na päť titulov, ktoré pribudli do repertoáru v divadelnej sezóne 2018/2019: 
Neprebudený, Kopanec, Drahý špás, Protokol a Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút 

• Okrem divadelnej ponuky pribudlo množstvo nových projektov, ktoré obohacujú tradičný repertoár 
divadla – Noc divadiel, Festival ochotníckych divadiel, Talkshow Havran & Heriban, dielňa tvorivého 
písania, detská divadelná akadémia, denný divadelný tábor, čítanie pre deti, usporadúvame Deň 
otvorených dverí. V tomto roku sa nám podarilo vzhľadom na epidemiologickú situáciu zorganizovať 
iba niektoré z aktivít. Tieto i ďalšie aktivity otvorili brány divadla (i jeho nádvoria) dokorán a 
predstavujú divadlo ako kultúrnu inštitúciu, ktorá širokospektrálne spestruje kultúrny život v 
regióne.  

• Prebieha rozsiahla rekonštrukcia divadla: 

r. 2018: 360.000 € (oprava fasády + okná) 
r. 2019: 300.000 € (odvlhčenie budovy, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení) 
r. 2020:  344.000 € (pokračovanie v rekonštrukcii fasády, klimatizácia, vzduchotechnika) 
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• V novembri 2019 sme podali žiadosť na financovanie projektu rekonštrukcie Zrkadlovej sály v Trnave 
v hodnote 500.000 € z „nórskych“ fondov- neboli sme úspešní 

• Spájame ochotnícke divadelné súbory v kraji, usporadúvame nultý ročník prehliadky ich tvorby na 
doskách Divadla J.Palárika. V roku 2020 nerealizované.  

• Podporujeme rozvoj nadregionálnej a cezhraničnej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami a 
predstavenie nových súčasných autorov (Galéria Jána Koniarka v Trnave – Spolková krajina Dolné 
Rakúsko). V roku 2020 vzhľadom na pandémiu COVID-19 žiadna významná spolupráca 

• V roku 2019 sme zorganizovali kultúrne a vzdelávacie podujatia pre verejnosť pri príležitosti 75. 
výročia SNP, vydali sme publikáciu Protifašistický odboj v Trnavskom kraji 

• Aktívne podporujeme župné kultúrne inštitúcie na kandidačných projektoch miest Trnava 
a Hlohovec na zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 

• Zorganizovali sme kultúrne a vzdelávacie podujatia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 
(koncerty, besedy s účastníkmi revolúcie, výstavy archívnych materiálov, exteriérová výstava 
v mestách kraja s prezentáciou tematického multimediálneho diela, vydanie tematických novín, 
vytvorenie tematického webu, tematické divadelné predstavenie Nemá trieda určené pre študentov 
stredných škôl). V roku 2020 sme v tejto tradícii pokračovali, ale vzhľadom na COVID- 19 len vo 
forme exteriérovej výstavy v meste Trnava a plagátmi v ostatných okresných mestách. 

• Spolupracujeme s aktérmi nezávislej/nezriaďovanej kultúry pri organizácii kultúrnych podujatí (aj) 
v priestoroch kultúrnych inštitúcií TTSK. 

• Ukončili sme INTERREG projekt rekonštrukcie vodného mlyna v Jelke a skanzenu. 

• Úspešne podaný projekt INTERREG rekonštrukcie vodného mlyna v Tomášikove. Moderná 
architektúra nového návštevníckeho centra spolu s celkovou rekonštrukciou vodného kolového 
mlyna a rekonštrukciou prístupovej komunikácie výrazne prispeje k prezentácii národnej kultúrnej 
pamiatky v krásnom prostredí Malého Dunaja a prispeje k rozvoju cestovného ruchu v lokalite 

• Bol nám schválený projekt Kreatívne centrum Trnava, ktorý sme podávali v priebehu decembra 
2019. Cieľom projektu je vybudovanie a prevádzkovanie KCT, ako aj vytvorenie nových pracovných 
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle na Hlavnej ulici 17.  
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•  

Šport 

• Systematicky podporujeme mladé športové talenty z radov študentov stredných škôl 
prostredníctvom udeľovania župných štipendií na základe dosiahnutých výnimočných športových 
výsledkov. 

• Založili sme župný hokejový turnaj v detskej kategórii. V roku 2020 kvôli pandémii COVID-19 nebol 
turnaj zorganizovaný.  

• Usporiadali sme prvý ročník pretekov „Župný race“ pre študentov stredných škôl v novom 
atraktívnom formáte. V roku 2020 kvôli pandémii COVID-19 nebola aktivita zorganizovaný.  

• Každoročne organizujeme župnú olympiádu stredoškolskej mládeže s účasťou viac ako tisíc 
športovcov s „ochutnávkou“ netradičných športov. V roku 2020 kvôli pandémii COVID-19 nebola 
aktivita zorganizovaný. 

• Aktívne sme spolupracovali pri organizácii dvoch najvýznamnejších cyklistických podujatí v SR – 
Okolo Slovenska, Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike. V roku 2020 sme v tejto aktivite pokračovali 
a spolupracovali sme pri organizácii najvýznamnejšieho cyklistického podujatia na území SR- Okolo 
Slovenska s vyvrcholením pretekov v Skalici.  

• Podporujeme prezentáciu ponuky aktivít športových klubov v mestách a obciach na území TTSK, 
prostredníctvom projektu Wannado, s cieľom zvýšenia pohybových aktivít detí a mládeže. 
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EUROFONDY 
 
 Stav  k 30.10.2020 

ŽIADOSTI O NFP   
SCHVÁLENÉ, V REALIZÁCII   

ROZPOČET STAV PROJETU 
schválená výška 

celkových 
oprávnených 

výdavkov v ŽoNFP 

REALIZÁCIA FINANCIE 
ukončenie 
projektu 

(následne 5r. 
udržateľnosť, MS) 

 MODERNIZÁCIA CIEST IROP 

1 
Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/572 Lehnice,  
km 21,000 - 25,956 

2 380 272 € stavebné práce 
ukončené 

príprava záverečná 
ŽoP 

2020 

2 
Modernizácia cesty II/499 
Banka,Krajinského mosta  
v Piešťanoch  

1 949 403 € stavebné práce 
ukončené 

príprava záverečná 
ŽoP 

2020 

3 
Rekonšt. a moderniz. cesty II/573 
Šoporňa - Dlhá nad V.,  
km 4,850 - 9,400  

3 235 359 € 
stavebné práce 

ukončené 
príprava záverečná 

ŽoP 
2020 

4 
Rekonštruk. a moder. cesty II/581 
Podbranč - Myjava,  
km 6,823 - 10,321 

2 901 629 € 
stavebné práce 

ukončené 
príprava záverečná 

ŽoP 
2020 

5 
Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/499  v úseku cesty 
horského priechodu Havran 

4 038 643 € 
VO ukončené , na 

kontrole RO 
predpoklad podania 

1.ŽoP -1-2/2021 
2021 

 
spolu: 14 505 306 € 

   

 MODERNIZÁCIA ŠKOLY IROP 

6 
Rozšírenie a modernizácia 
odborného pracoviska SOŠ Senica 
pre skupinu odborov cukrár kuchár 

80 620 € 
príprava na Vo 

stavebné práce , 
vybavenie 

predpoklad podania 
1.ŽoP -2-4/2021 

2021 

 
 ŠKOLY - OP ĽZ 

7 
Prepojenie stredoškolského 
vzdelávania s praxou v TTSK 1  

1 999 945 € príprava VO 
predpoklad podania 

1.ŽoP -12/2020 
2022 

8 
Prepojenie stredoškolského 
vzdelávania s praxou v TTSK 2  

1 998 419 € príprava VO predpoklad podania 
1.ŽoP -12/2020 

2022 
 

spolu: 3 998 364 € 
   

IROP- doprava  

9 
Vypracovanie Plánu udržateľnej 
mobility TTSK 443 144 € 

odovzdanie diela 
12/2020, schválenie 

zastupiteľstvom TTSK 

podanie ŽoP: 
01/2021 2020 

 
IROP -kreatívny potenciál v regiónoch  

10 Kreatívne centrum Trnava 8 076 489 € 
aktualizácia rozpočtu 
k PD pre vyhlásenie 
VO na staveb.práce  

predpoklad podania 
1.ŽoP -5-6/2021 2022 

 
IROP- sociálne 

11 Deinštitualizácia DSS OKOČ 3 966 803 € VO - stavebné práce  
predpoklad podania 

ŽoP -2- 4/2021 
2022 

 
OP Kvalita životného prostredia  

12 
Nízkouhlíková stratégia Trnavskej 
župy 

281 930 € prebieha 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP -2- 4/2021 

2021 

13 Envirotour 80 650 € 
prebieha 

implementácia 
predpoklad podania 

ŽoP -4-6/2021 
2021 

14 OZE DSS Košúty 322 115 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 
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15 OZE DSS Veľký Meder 245 774 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

16 OZE Záhorské múzeum v Skalici 164 977 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

17 OZE DSS Galanta 157 823 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

18 OZE DSS Jahodná 392 660 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 2021 

19 OZE Hvezdáreň Hlohovec 162 590 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

20 OZE-DSS Moravský sv. Ján 623 726 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

21 
OZE - Gymnázium 
L.Novomestského Senica 

334 331 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

22 OZE Záhorská knižnica Senica 162 167 € 
podpis Zmluvy o NFP, 

následne VO, 
implementácia 

predpoklad podania 
ŽoP - 4-6/2021 

2021 

  spolu: 2 928 743 €       
 
OP Efektívna verejná správa  

23 Smart Region 2 490 070 € implementácia  
predpoklad podania 

ŽoP- 01/21 
2022 

           

 SPOLU schválené, v realizácii (23 proj.) 36 489 539 €       

 
 
 Stav  k 30.10.2020 

ŽIADOSTI PODANÉ 

ROZPOČET STAV PROJETU 

ŽIADOSŤ O NFP REALIZÁCIA FINANCIE 

ukončenie 
projektu  

(následne 5 r. 
udržateľnosť, MS) 

MODERNIZÁCIA CIEST IROP 

1 
Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty II/572 Lehnice – prieťah 2 226 025 € 

príprava na VO na 
stavebné práce , 
stavebný dozor 

  1.12.21 

            
MODERNIZÁCIA ŠKOLY IROP 

2 
Skvalitnenie a rozšírenie praktic. 
vzdelávania v študij. odboroch 
SOŠT Hlohovec 

323 155 € nezačala    1.12.21 

3 
Modernizácia vybavenia odbor. 
učební SPŠE v Piešťanoch 

279 912 € nezačala    1.12.21 

4 
Staň sa odborníkom v hoteliérstve 
a v gastronómii 

281 711 € nezačala    1.12.21 

  spolu: 884 778 €       
            

OP Kvalita životného prostredia   
5 OZE-Žitnoostrovné múzeum 

Dunajská Streda 
156 593 € nezačala    2021-2022 

6 OZE Záhorská galéria Senica 171 756 € nezačala    2021-2022 
7 OZE Galéria J. Koniarka Trnava 158 720 € nezačala    2021-2022 
  spolu: 487 069 €       
            

SPOLU podaných 7  žiadostí o NFP: 3 597 872       
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SO PRE IROP 

 
Úlohou SO pre IROP je prioritne implementácia projektov, financovaných z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov prioritných osí 1, 2 a 4 Integrovaného regionálneho operačného programu: 

• Implementovali sme projekty, ktorými mestá a obce trnavskej župy priebežne zvyšujú kapacitu 
materských škôl. Vďaka 16-tim zrealizovaným a ukončeným projektom už bola navýšená kapacita  
o 418 nových miest pre škôlkarov.  Nejednalo sa však len o vytvorenie nových miest, rekonštrukciu 
či prístavbu budov, ale aj o obstaranie nového materiálovo–technologického vybavenia 
a rekonštrukciu areálov s bezpečnými a nápaditými hernými prvkami pre deti. V nasledovnom 
období sa v implementácii projektov, zameraných na zvýšenie stále nedostatočných kapacít 
materských škôl, bude pokračovať.  

• Implementujeme 44 projektov, ktorými bude zlepšené technické vybavenie jazykových učební či 
odborných učební rôzneho druhu, ale aj školských knižníc v základných školách alebo ktorými budú 
uvedené učebne a knižnice novo zriadené.  V priebehu sledovaného obdobia boli ukončené  
4 projekty. V rámci týchto štyroch projektov boli vybudované 4 polytechnické učebne,  
3 prírodovedné učebne (fyzikálna učebňa,  biologická/chemická učebňa), 2 jazykové učebne a  
3 IKT učebne. Tieto učebne poskytnú lepšie a kvalitnejšie podmienky vzdelávania 1 032 žiakom ZŠ. 

• V priebehu roka sme uzatvorili 2 zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
s celkovou výškou oprávnených výdavkov 1 357 127,42 Eur. Účelom týchto dvoch projektov je  
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Stredné odborné školy, 
ktoré dovedna navštevuje 519 študentov, sú oprávnené realizovať obstaranie a modernizáciu 
materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk alebo internátov, dostaviť a stavebne 
upraviť či zrekonštruovať vonkajšie i vnútorné priestory a areály, ako aj zvýšiť energetickú 
hospodárnosť budov. 
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• Implementujeme 18 projektov, slúžiacich na dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, 
z ktorých 8 projektov už bolo zrealizovaných a ukončených. Vďaka týmto 8 projektom bola 
dobudovaná cyklistická infraštruktúra v dĺžke cca 28 km cyklotrás, ktoré slúžia na zlepšenie 
dostupnosti do zamestnania a k strategickým bodom. Okrem samotných cyklotrás bola dobudovaná 
aj doplnková infraštruktúra (úschovne bicyklov vo forme uzamykateľného prístrešku, cyklostojany, 
nabíjacie stanice pre elektrobicykle a pod.) 

Ku koncu novembra boli predložené ďalšie 4 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre dobudovanie cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Ich kontrola a implementácia 
dosiaľ neukončených projektov budú pokračovať v nasledovnom kalendárnom roku. 

• Implementovali, zrealizovali a ukončili sme projekt, v rámci ktorého bola vybudovaná  
1 autobusová zástavka v obci Pusté Úľany. Ďalšie 4 projekty s dôrazom na rozvoj multimodálneho 
dopravného systému, modernizáciu vozového parku autobusovej dopravy, modernizáciu 
a skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy, sú naďalej v procese implementácie. 

• Počas sledovaného obdobia bol v meste Senica úspešne ukončený projekt, prostredníctvom 
ktorého boli zrevitalizované 2 vnútrobloky na ulici Samuela Jurkoviča. Boli zrekonštruované a 
obnovené chodníky, detské ihriská, zmodernizované športoviská a osadený nový mestský mobiliár 
(parkové lavičky, okrúhle kresielka a okrúhle stolíky, odpadkové koše). V procese realizácie už je ďalší 
projekt, a to v meste Skalica, ktorým sa regeneruje vnútroblok sídliska na ul. Mallého.  Do  
implementácie však vstúpilo ďalších 6 projektov v celkovom objeme oprávnených výdavkov 
1 844 500,16 Eur. 

• V roku 2019 boli uzatvorené 4 zmluvy na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, výstavbu 
a rekonštrukciu kanalizácie a čistenie odpadových vôd. Výška oprávnených výdavkov predstavovala 
viac ako 2 mil. Eur. Celkovo predstavuje vybudovanie novej kanalizačnej siete viac ako 7 km 
a vybudovanie vodovodnej siete 1 km. V priebehu roka 2020 začala realizácia 2 projektov. V obci  
Kátlovce predstavuje zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody 164 osôb 
a zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd 164 
ekvivalentných obyvateľov. Vďaka projektu sa v obci dobuduje viac ako 1 km kanalizácie a takmer  
1 km novej vodovodnej siete.  V obci Boleráz sa buduje takmer 1 km kanalizačnej siete, a tak zvýšený 
počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd predstavuje 160 
ekvivalentných obyvateľov.  

• V priebehu roka sme vynakladali úsilie i v oblasti podpory prechodu poskytovania sociálnych služieb 
a zabezpečenia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach 
z inštitucionálnej formy na komunitnú. Za tým účelom bude poskytnutá podpora novým, ako aj 
existujúcim sociálnym zariadeniam na komunitnej úrovni. Očakávaným výstupom budú 3 zariadenia 
pre seniorov, 2 domovy sociálnych služieb a 1 denný stacionár. Pripravené projekty sú v stave 
zazmluvnenia, začiatok ich implementácie a následnej realizácie sa očakáva v priebehu roka 2021.  

• Taktiež bol podporený rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. 
Predložených bol 9 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zazmluvnené sú 2 
projekty na podporu jaslí (v celkovej sume oprávnených výdavkov 1.863.201,02 Eur), ktorých 
kapacita predstavuje spolu 20 detí vo veku do troch rokov. Jedná sa o  jasle v meste Hlohovec 
a v obci Veľké Úľany. 
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ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SK 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Obnovili sme činnosť združenia SK 8 od januára 2018. Hoci združenie vzniklo v roku 2006,  

v minulosti bolo neaktívne a nebolo relevantným partnerom vláde alebo NR SR. 

• V auguste 2018 sme spoločne s ostatnými samosprávnymi krajmi zriadili Kanceláriu SK8  
a od januára 2019 Kancelária SK 8 postupne rozbehla prácu v deviatich odborných sekciách, 
v ktorých koordinuje odbornú činnosť združenia (finančná, kultúrna, sociálna, dopravná, školská, 
zdravotnícka sekcia, energetická, regionálna a kohézna sekcia). 

• Od marca 2018 sa uskutočnilo 14 rokovaní predsedov samosprávnych krajov. 

• Podobne ako je to štandardom v Česku, aj na Slovensku je našou ambíciou zvýšiť kvalitu a úroveň 
komunikácie medzi vládou SR a Združením SK 8 zavedením pravidelných pracovných stretnutí vlády 
a žúp (SK8). 

• Zorganizovali sme prvú výročnú konferenciu SK 8 s témou „Budúcnosť samosprávy“, 
prostredníctvom ktorej sa zviditeľnila činnosť krajov aj pre širšiu odbornú verejnosť. 

• Kancelária SK 8 spravuje 65 nominácií v poradných orgánoch vlády, ministerstiev ale aj inštitúcií 
Európskej komisie a plní úlohu kontaktného bodu pre komunikáciu všetkých ôsmich krajov 
s ostatnými inštitúciami. 

• Združenie aktívne obhajuje pozíciu krajov pri nastavení nového programového obdobia využívania 
prostriedkov Európskej únie na roky 2021 – 2027. 

• Združenie upozorňuje na dlhodobo poddimenzované financovanie krajov, predovšetkým vo svetle 
prijatých a pripravovaných legislatívnych opatrení – zvýšenie nezdaniteľnej časti dane z príjmu 
fyzických osôb, valorizácia platov, zvýšenie príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb. 
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• Združenie aktívne komunikuje a spolupracuje so štátnymi inštitúciami a nezávislými orgánmi 
(Verejný ochranca práv, ÚVO) a s ostatnými reprezentačnými organizáciami samosprávy (ZMOS 
a ÚMS). 

• Združenie aktívne vystupuje a komunikuje s ministerstvami a inými štátnymi orgánmi. Napríklad, 
v oblasti školstva sme pripomienkovali viacero vyhlášok a nariadení; v oblasti zdravotníctva sa 
zasadzujeme za posilnenie základnej siete ambulantnej starostlivosti. 

• SK 8 aktívne vstupuje do legislatívneho procesu. Priamo, komunikáciou pripomienok ministerstvám, 
poslancom Národnej rady SR, či prostredníctvom medzirezortného pripomienkovacieho konania cez 
jednotlivé VÚC. Posledným z úspechov je schválenie pozmeňovacieho návrhu zákona, ktorý krajom 
umožní na verejnú dopravu využívať popri autobusoch aj vozidlá typu „8+1“. SK 8 tiež iniciovalo 
návrh zákona, ktorý umožnil samosprávnym krajom rokovanie zastupiteľstva prostredníctvom 
telekonferencie, a tiež zákona, ktorý uvoľnil niektoré rozpočtové pravidlá. 

• SK 8 nadviazala spoluprácu s Asociáciou krajov Českej republiky. V roku 2019 prebehlo historicky 
prvé stretnutie SK 8 a AK ČR v Českom Krumlove. Združenie SK 8 sa v roku 2020 stalo partnerom 
Stredočeského kraja pri organizovaní stretnutia predsedov krajov krajín V4 a stretnutie s AK ČR sa 
uskutočnilo aj v Bratislave. Zástupcov SK 8 na začiatku roka 2020 slávnostne prijala prezidentka SR 
Zuzana Čaputová. 

• Výročnú konferenciou sme kvôli pandémii nahradili webinárom k príprave eurofondov v novom 
programovom období 2021-2027. SK 8 sa spolu s portálom Euractiv a UPJŠ Košice stalo partnerom 
projektu Európskej únie, ktorého úlohou je zvýšiť povedomie občanov o kohéznej politike na 
Slovensku.  

• SK 8 podporilo vytvorenie makroregionálnej stratégie pre Karpatský región, ktorá má podporiť 
využitie ekonomického potenciálu v jednotlivých krajoch. 

• Tak ako iné oblasti, aj združenie SK 8 ovplyvnila v roku 2020 pandémia. SK 8 sa postupne stalo 
členom Permanentného krízového štábu pri Ústrednom krízovom štábe SR a neskôr aj členom 
Ústredného krízového štábu SR, kde zastupuje záujmy samosprávnych krajov. Návrhy a pripomienky 
SK 8 boli zapracované aj do pandemického plánu pre SR. 
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